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CONSELHO SUPERIOR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00073614-2022| 
2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 

 
 
Data : 8/3/2022 
Horário : 9 horas 
Local : Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul 

Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 
 
PAUTA DESTA SESSÃO 
1) Aprovação das atas da 1ª Sessão Ordinária eletrônica (31/1 a 4/2/2022), da 1ª Sessão Ordinária (10/3/2022) e da 2ª Sessão Ordinária eletrônica (14 
a 21/2/2022) 
PROCESSOS DISCIPLINARES 
2) Processo nº : 1.00.002.000001/2020-31 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho (sucessor do Dr. José Elaeres M. Teixeira) 
Vista (9.4.2021) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros  

3) Processo nº : 1.00.002.000001/2018-16 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros  
Vista(23.11.2021) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

4) Processo nº : 1.00.002.000035/2020-25 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Vista(30.11.2021) : Cons. Brasilino Pereira dos Santos 

5) Processo nº : 1.00.002.000006/2018-49 

http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=99781935&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=83124546&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=102008126&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/83706437
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Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

6) Processo nº : 1.00.002.000093/2019-15 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

7) Processo nº : 1.00.002.000066/2019-42 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

8) Processo nº : 1.00.002.000041/2020-82 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

9) Processo nº : 1.00.002.000031/2021-28 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

10) Processo nº : 1.00.002.000058/2021-11 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

PROCESSOS COM VISTA 
Pedido de vista na 5ª Sessão Ordinária (5.6.2018) 
11) Processo nº : 1.00.001.000265/2016-18 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : 30° Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. Regulamento. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho (sucessor do Dr. Alcides Martins – assento n° 8) 
Vista : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho (sucessor da Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho – assento n° 3) 

Pedido de vista na 2ª Sessão Extraordinária (1º.3.2019) 
12) Processo nº : 1.00.001.000019/2019-17 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  
Assunto : Diretrizes para a readequação dos critérios determinantes da retribuição por acumulação de ofícios de que trata a 

Lei 13.024/2014. Gratificação por Exercício Cumulativo de Ofícios – GECO. Regulamentação. Anteprojeto de 
Resolução CSMPF nº 116. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada (sucessor do Dr. Hindemburgo Chateaubriand Filho – assento n° 4) 
Vista : Cons. Vice-Procurador-Geral da República 

Pedido de vista na 9ª Sessão Ordinária (5.11.2019) 
13) 
 

Processo nº : 1.00.001.000236/2019-07-19 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Município de Guarulhos/Mogi 
Assunto : a) Resolução CSMPF nº 177, que regulamenta o limite de desoneração de ofícios nas diversas unidades do MPF 

em relação ao número total de ofícios permanentes. Não observância do limite máximo de desonerações e 
afastamentos na Procuradoria da República em Guarulhos/Mogi-SP, nos termos previstos no art. 2º da Resolução. 
Representação. 
b) Permanência, com desoneração de atribuições, do Procurador da República Alexandre Jabur na Força-Tarefa 
Lava Jato no Paraná. Exceção amparada em expressa previsão da própria norma administrativa. Integrante de 
Força-tarefa anteriormente constituída. Referendar. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 
Vista : Presidente Augusto Ara 

Pedido de vista na 1ª Sessão Ordinária (4.2.2020) 
14) Processo nº : 1.00.001.000095/2019-14  

Interessado(a) : Dr. Ailton Benedito de Souza  
Assunto : Recurso em face da decisão do Conselho Superior do MPF, na 6ª Sessão Ordinária de 2019, que não conheceu 

do pedido de indicação do Procurador da República Ailton Benedito de Souza, tal como formulada pelo Poder 
Executivo, por contrariar a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público Federal, fincada no art. 
127, §2º, CF. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino (voto vencedor da decisão na 6ª Sessão Ordinária de 2019) 
Vista : Presidente Augusto Aras 

Pedido de vista na 6ª Sessão Ordinária (1º.9.2020) 
15) Processo nº : 1.00.001.000105/2017-50 

Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Coordenações Regionais Ambientais e ofícios especializados de atuação concentrada em polos. Regulamentação. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 101. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos  
Vista : Cons. Nicolao Dino Neto 

Pedido de vista na 5ª Sessão Extraordinária (30.11.2020) 

https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/98300113
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/93537879
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=110046008&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/113633008
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=74436655&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=91805299&force=true
https://mpfdrive.mpf.mp.br/filr/public-link/file-download/8a5c82267eb24db7017edf922fd67ad2/426621/-9216815046718548931/MC%20236-2019-07.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/filr/public-link/file-download/8a5c82267eb24db7017edf922fd67ad2/426621/-9216815046718548931/MC%20236-2019-07.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/filr/public-link/file-download/8a5c82267eb24db7017edf922fd67ad2/426621/-9216815046718548931/MC%20236-2019-07.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/filr/public-link/file-download/8a5c82267eb24db7017edf922fd67ad2/426621/-9216815046718548931/MC%20236-2019-07.pdf
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=93660539&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=93660539&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=78085300&force=true
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16) Processo nº : 1.00.001.000119/2020-79 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Processo de desinstalação física de unidades do Ministério Público Federal de modo a preservar os princípios da 

antiguidade, economicidade e inamovibilidade. Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Pedido de vista na 3ª Sessão Ordinária (9.4.2021) 
17) Processo nº : 1.00.001.000108/2021-70 

Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Teixeira Diniz 
Assunto : Afastamento parcial, com exercício das suas funções mediante teletrabalho, para frequentar curso de Mestrado 

em Ciência Jurídica, na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Itajaí/SC, no período de março de 2021 e julho 
de 2022. Referendar. 

Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Pedido de vista na continuação da 2ª Sessão Extraordinária (23.6.2021) 
18) Processo nº : 1.00.000.010604/2019-27 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Estudos sobre desinstalação de Procuradorias da República nos Municípios. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho (sucessor do Dr. Alcides Martins – assento n° 8) 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (3.8.2021) 
19) Processo nº : 1.00.001.000103/2020-66 

Interessado(a) : Dr. Werton Magalhães Costa 
Assunto : Afastamento. Acompanhamento. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos (sucessor da Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – assento n° 5) 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

20) Processo nº : 1.00.001.000101/2021-58  
Interessado(a) : Dra. Maria Cristina Manella Cordeiro 
Assunto : Afastamento do país para frequentar curso Master of Education, com especialização em Policy in a Global 

Context, na Universidade de Melbourne, em Melbourne/Austrália, no período de 10.7.2021 a 30.7.2023. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho (sucessor do Dr. José Elaeres Marques Teixeira – assento n° 3) 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Pedido de vista na 8ª Sessão Ordinária (5.10.2021) 
21) Processo nº : 1.00.000.025136/2018-12 

Interessado(a) : Secretaria-Geral do Ministério Público Federal 
Assunto : Cotas étnicas para indígenas no concurso para ingresso na carreira.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 
Vista : Cons. Nicolao Dino Neto 

PROCESSOS REMANESCENTES  
Incluído na pauta da 8ª Sessão Ordinária (1º.10.2019) 
22) Processo nº : 1.00.001.000238/2017-26 

Interessado(a) : Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 
Assunto : Recomendação do Corregedor do CNMP. Relatório Conclusivo de Inspeção/Correição na Escola Superior do 

Ministério Público da União n° 346/2016-83, itens 10.3 e 10.4. Preservação das competências da Corregedoria 
do MPF, notadamente quanto à imprescindibilidade de sua participação na definição e execução do curso de 
ingresso e vitaliciamente de novos membros, compreendido como etapa do estágio probatório que cabe ao órgão 
correcional acompanhar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluído na pauta da 10ª Sessão Ordinária (3.12.2019) 
23) Processo nº : 1.00.001.000258/2019-69 

Interessado(a) : Dra. Luciane Goulart de Oliveira 
Assunto : Autorização para desempenho das funções por meio de teletrabalho, em Porto Alegre/RS, com atendimento 

integral a todos os atos relacionados aos feitos judiciais e extrajudiciais sob sua atribuição, comparecendo à sede 
da unidade de lotação em uma semana por mês e com manutenção de residência na cidade de Erechim/RS, pelo 
período de 1 ano, a partir de 7.1.2020. Referendar. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluído na pauta da 2ª Sessão Ordinária (3.3.2020) 
24) Processo nº : 1.00.001.000024/2019-11 

Interessado(a) : Ouvidoria do MPF 

http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=104724081&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108951874&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=104240576&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108798024&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=91076543&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=81384724&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=98501122&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=98501122&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=91933003&force=true
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Assunto : Regimento Interno da Ouvidoria do Ministério Público Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

Incluído na pauta da 7ª Sessão Ordinária (1º.9.2020) 
25) Processo nº : 1.00.001.000069/2020-20 

Interessado(a) : Dr. Nicolao Dino Neto 
Assunto : Estabelece prazos em pedidos de vista e a sistemática de continuação das votações no Colegiado. Alteração do 

art. 65 da Resolução CSMPF nº 168/2016 (Regimento Interno do Conselho Superior do MPF). Anteprojeto 
CSMPF nº 127. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

Incluídos na pauta da 8ª Sessão Ordinária (6.10.2020) 
26) Processo nº : 1.00.001.000207/2013-41 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF n°s 87 e 121, que regulamentam a instauração e tramitação do Inquérito Civil 

no âmbito do Ministério Público Federal. Processos n°s 1.00.001.000059/2017-99 e 1.00.001.000233/2017-01. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

27) Processo nº : 1.00.000.018819/2018-13 

Interessado(a) : 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal para compor o Grupo de Apoio sobre Lavagem de 

Dinheiro e Crimes Fiscais e Investigação. Prorrogação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

28) Processo nº : 1.00.001.000092/2020-14 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Criação de Comissão para acompanhamento da execução orçamentária-financeira do Ministério Público Federal. 

Proposta Orçamentaria do Ministério Público Federal referente ao exercício de 2021. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

Incluídos na pauta da 9ª Sessão Ordinária (6.11.2020) 
29) Processo nº : 1.00.000.018977/2018-65  

Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 
Assunto : Prorrogação da Força-Tarefa Lava Jato no Paraná. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

30) Processo nº : 1.22.000.005549/2018-13 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Minas Gerais 
Assunto : Desinstalação temporária da PRM Paracatu com redistribuição do ofício único para PRM de Uberlândia e 

desinstalação temporária da PRM Viçosa com redistribuição do ofício único para a PRM Juiz de Fora, pelo prazo 
de 1 (um) ano. Prorrogação. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

31) Processo nº : 1.00.001.000253/2019-36 

Interessado(a) : Dr. Eduardo Santos de Oliveira Benones 
Assunto : Prorrogação, enquanto perdurar a condição de calamidade pública em virtude da COVID-19, da autorização para 

desempenho das funções por meio de teletrabalho, concedida pela portaria PGR/MPF nº 1229/2019. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino 

32) Processo nº : 1.00.001.000132/2020-28  
Interessado(a) : Dr. José Elaeres Marques Teixeira 
Assunto : Regulamenta a constituição e o funcionamento de forças-tarefas no âmbito do Ministério Público Federal. 

Anteprojeto CSMPF nº 131. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

33) Processo nº : 1.14.000.000333/2020-40 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Bom Jesus da Lapa/BA 
Assunto : Ciência das providências adotadas em relação à redistribuição temporária do Ofício Único da Procuradoria da 

República em Bom Jesus da Lapa/BA para a Procuradoria da República em Barreiras/BA. 
Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Ordinária (2.2.2021) 
34) Processo nº : 1.00.001.000212/2018-69 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Altera a Resolução CSMPF nº 210, de 30.6.2020, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público Federal, 

notícia de fato criminal, o procedimento investigatório criminal e os atos deles decorrentes no exercício da 
titularidade da ação penal. Resoluções CNMP n°s 174 e 181. 

http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=102266469&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=49043629&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=88713051&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=103947896&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=88765122&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=90767061&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=98290813&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=105432429&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=100313484&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=88610845&force=true
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Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

35) Processo nº : 1.00.001.000117/2020-80 

Interessado(a) : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
Assunto : Regulamenta a instituição de grupos de apoio no âmbito das Câmaras de Coordenação e Revisão e da Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, com o objetivo de auxiliar membros do Ministério Público Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Incluídos na pauta da 2ª Sessão Ordinária (2.3.2021) 
36) Processo nº : 1.00.000.024996/2018-21 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Vagas prioritárias. Realocação do Ofício distribuído, temporariamente, para a PR/CE para cumprimento de 

decisão judicial proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da Ação Cível nº 0811876-
98.2016.4.05.8400 que determinou a lotação provisória da Procuradora da República Ilia Freire Fernandes Borges 
Barbosa na PR/CE. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

37) Processo nº : 1.00.000.007645/2020-70 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  
Assunto : Criação de unidades ou reorganização territorial de atribuições nos Municípios paulistas de Bauru, Avaré e 

Botucatu, sob o ângulo do art. 11 do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

Incluídos na pauta da 4ª Sessão Ordinária (4.5.2021) 
38) Processo nº : 1.00.002.000059/2020-84 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório Geral de Correição Extraordinária para apurar a regularidade da utilização do recurso “Controlador de 

visibilidade”. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

39) Processo nº : 1.00.001.000130/2021-10 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 
Assunto : Exercício de Plantão na Procuradoria da República em Goiás. Resolução PR/GO nº 1/2021. Resolução CSMPF 

nº 159/2015. 
Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

Incluídos na pauta da 6ª Sessão Ordinária (3.8.2021) 
40) Processo nº : 1.00.001.000005/2021-18 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Ceará 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Ceará e PRM's vinculadas. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portarias GAB/CHEFIA nº 639/2020 
e 322/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

41) Processo nº : 1.00.001.000051/2021-17 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Roraima 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Roraima. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portarias PR/RR nº 8 e 68/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : Roraima 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

42) Processo nº : 1.00.001.000138/2021-86 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Santa Maria/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Santa Maria. Ofícios especiais e 

de administração. Portaria PRM/SMA/RS nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 
104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

43) Processo nº : 1.00.001.000149/2021-66 

Interessado(a) : Sra. Rebeca Silva Mello 
Assunto : Atuação de membro do Ministério Público Federal na Apelação Cível nº 1018489-92.2017.4.01.3400. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

Incluídos na pauta da 7ª Sessão Ordinária (17.9.2021) 
44) Processo nº : 1.00.001.000046/2019-81 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Bahia 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República na Bahia. Alteração da CSMPF/RSU 
nº 32. Resolução MPF/BA nº 14/2021. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

45) Processo nº : 1.00.001.000129/2020-12 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Amapá 
Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal para o Conselho Estadual de Saúde do Estado do 

Amapá. 
Origem : Amapá 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 

46) Processo nº : 1.00.001.000004/2021-65 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio de Janeiro 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRRJ nº 931/2020 e 430/2021. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

47) Processo nº : 1.00.001.000020/2021-58 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Pará 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Pará. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portarias PR/PA nº 135/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Pará 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

48) Processo nº : 1.00.001.000031/2021-38 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Paraíba 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República na Paraíba. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração Portaria PR-PB nº 180/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Paraíba 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

49) Processo nº : 1.00.001.000135/2021-42 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Santana do Livramento/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Santana do Livramento/RS. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta MPF/PRM/SLM 
nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

50) Processo nº : 1.00.001.000143/2021-99 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal para o Comitê Estadual de Goiás do Fórum Nacional 

da Saúde do CNJ. 
Indicado: Dr. Ailton Benedito de Souza. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 

51) Processo nº : 1.00.001.000152/2021-80 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Minas Gerais 
Assunto : Possível violação às regras de repartição de atribuições na PR/MG. Resolução nº 3/2011 (RIMPF/MG). Resolução 

CSMPF n° 104/2010. 
Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

52) Processo nº : 1.00.001.000174/2021-40 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Roraima 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Roraima. Institui o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no âmbito do Ministério Público Federal em Roraima 
(GAECO-MPF/RR) Portaria nº 69/2021. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Roraima 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

53) Processo nº : 1.00.001.000175/2021-94 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Pernambuco 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Pernambuco. Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado-GAEGO-MPF/PE. Portaria MPF/PRPE/C. Adm./152/2021. Portaria 
PGR/MPF n° 755/2020. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : Pernambuco 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

54) Processo nº : 1.00.001.000180/2021-05 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 4ª Região 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Portaria PRE-
RS nº 19/2021, que altera o Regimento Interno da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

55) Processo nº : 1.00.001.000183/2021-31 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Goiás. Institui o Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO-MPF/GO e distribui os respectivos ofícios especiais, 
incorpora no Núcleo da Tutela Coletiva o ofício especial do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - 
PRDC, e inclui na Procuradoria Regional Eleitoral o ofício especial de Procurador Regional Eleitoral Auxiliar. 
Resolução PR/GO nº 2/2021, altera a Resolução PR/GO nº 1/2015, que institui normas para criação, disposição 
e organização de ofícios. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF 
nº 104/2010. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

Incluídos na pauta da 9ª Sessão Ordinária (23.11.2021) 
56) Processo nº : 1.00.001.000208/2019-81 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Alteração da Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

57) Processo nº : 1.00.001.000108/2020-99 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Mato Grosso 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Mato Grosso. Portaria PR/MT nº 

152/2021, altera a Portaria PR/MT nº 300/2019. Resolução CSMPF nº 104/2010. 
Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

58) Processo nº : 1.00.001.000166/2021-01 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São Paulo 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em São Paulo. Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado-GAEGO-MPF/SP. Portaria nº 223/2021. Portaria PGR/ MPF n° 
755/2020. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

59) Processo nº : 1.00.001.000168/2021-92 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul. Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAEGO-MPF/MS. Portaria PR/MS nº 66/2021. Resolução 
CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

60) Processo nº : 1.00.001.000169/2021-37 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAEGO-MPF/RS. Portaria nº 404/2021. Portaria 424/2021, 
indicação dos seus componentes. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

61) Processo nº : 1.00.001.000207/2021-51  
Interessado(a) : Procuradoria da República em São Paulo 
Assunto : Inclusão de autorização prévia do CSMPF para exclusão de Oficio vago, especialmente àqueles destinados à 

discriminação de unidades em proposta de reestruturação e imediata abertura de concurso de remoção para as 
vagas em aberto na PR/SP, na PRM Petrópolis e na PRM Ponta Grossa. Proposta de Resolução. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluídos na pauta da 6ª Sessão Extraordinária (9.12.2021) 
62) Processo nº : 1.00.001.000024/2020-55 

Interessado(a) : Dr. Victor Riccely Lins Santos 
Assunto : Alteração dos dois últimos períodos do afastamento concedido pela Portaria PGR/MPF nº 220/2020, para elaborar 

dissertação do curso de mestrado, da Universidade Católica de Brasília, nos períodos de 12 a 31.7 para 17.8 a 5.9 
e 7 a 26.9.2020 para 13.10 a 1º.11.2020. Diploma. Conclusão de curso. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

63) Processo nº : 1.00.001.000083/2021-12 
Interessado(a) : Dr. Galtiênio da Cruz Paulino 
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Assunto : Alteração dos períodos não usufruídos do afastamento concedido por meio do art. 2º da Portaria PGR/MPF nº 
310/2021, para elaborar tese de Doutorado em Direito, da Universidade do Porto, para 17 de janeiro a 2 de 
fevereiro de 2022, 14 a 28 de março de 2022, 4 a 21 de julho de 2022 e 12 a 21 de setembro de 2022. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

64) Processo nº : 1.00.001.000162/2021-15 

Interessado(a) : Dra. Paula Cristine Bellotti 
Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de Mestrado, pelo período de 60 dias.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Ordinária (10.2.2022) 
65) Processo nº : 1.00.001.000147/2020-96 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Amazonas e outros 
Assunto : Autorização para: 

a) os Procuradores Regionais da República Lauro Pinto Cardoso Neto, Felício de Araujo Pontes Junior e 
Francisco Guilherme Vollstedt Bastos atuarem em conjunto com o Procurador da República Fernando Merloto 
Soave nos IC nº 1.13.000.000145/2020-59; IC nº 1.13.000.002900/2020-30; IC nº 1.13.000.000083/2016-07; IPL 
nº 1016203-57.2020.4.01.3200; IPL nº 1013270-14.2020.4.01.3200; Representação nº 1015302-
89.2020.4.01.3200; Representação nº 1015298-52.2020.4.01.3200; HC nº 1013520-47.2020.4.01.3200; Tutela 
Antecipada nº 1013521-32.2020.4.01.3200; Tutela Antecipada nº 1013591-49.2020.4.01.3200 e eventuais feitos 
conexos, designados pela Portaria PGR/MPF nº 921/2020. Referendar; 
b) os Procuradores da República Fernando Merloto Soave, Gustavo Torres Soares, Julio Jose Araujo Junior, 
Marco Antonio Delfino de Almeida, Rafael da Silva Rocha e Ricardo Pael Ardenghi e as Procuradoras da 
República Ana Carolina Haliuc Bragança e Julia Rossi de Carvalho Sponchiado, para atuarem, pelo prazo de 1 
(um) ano, em conjunto com o Procurador Regional da República Lauro Pinto Cardoso Neto, no Procedimento 
Investigatório Criminal nº 1.13.000.002876/2020-39, designados pela Portaria PGR/MPF nº 921/2020. 
Referendar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

66) Processo nº : 1.00.001.000117/2021-61 

Interessado(a) : Dra. Ana Carolina Haliuc Bragança 
Assunto : Afastamento do país, com exercício de suas funções mediante teletrabalho, com dispensa de participação em 

audiências, para frequentar o curso LLM in Environmental Law and Policy, na University College London, em 
Londres, no Reino Unido, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 27.9.2021, autorizado pela Portaria PGR/MPF 
nº 665/2021. Referendar. 
Novo pedido: 
a) Afastamento do país, com desoneração integral de suas funções institucionais, para frequentar o curso LLM in 
Environmental Law and Policy, na University College London, em Londres, no Reino Unido, no período de 
27.9.2021 a 26.9.2022, computando-se as férias regulamentares. 
Ou, subsidiariamente, 
b) Afastamento para elaborar dissertação do curso LLM in Environmental Law and Policy, da University College 
London, em Londres, no período de 2.5 a 30.6.2022. 

Origem : Amazonas 
Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

67) Processo nº : 1.00.001.000155/2021-13 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Regulamenta termo de ajustamento de conduta no âmbito do Ministério Público Federal, como alternativa ao 

processo ou à sanção disciplinar nos casos de infrações disciplinares punidas com advertência ou censura. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 

68) Processo nº : 1.00.001.000262/2021-41 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Coordenador de Distribuição dos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Lista tríplice 

(artigo 6º da Resolução CSMPF nº 92) Suplência. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Carlos Frederico Santos 

69) Processo nº : 1.00.002.000024/2021-26 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório Geral de Correição Ordinária na Procuradoria da República no Piauí e nas Procuradorias da República 

em Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e São Raimundo Nonato, realizada no período de 26 a 30 de abril de 2021.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO 
70) Processo nº : 1.00.001.000038/2013-40 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Proposta de Resolução. Critérios de merecimento para promoção na carreira. Resolução CSMPF nº 101. 

Revogação. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 110. 

https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/111268808
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=106186453&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=109375521&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=111064740&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=114223370&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/42085841
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Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

71) Processo nº : 1.00.002.000036/2019-36 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório Final de acompanhamento de estágio probatório de 15 Procuradores da República, habilitados no 29º 

Concurso de Provas e Títulos, com previsão de término do período de prova para março de 2022. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

72) Processo nº : 1.00.001.000006/2020-73 

Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal no Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos – CFDD. 
Indicado: Dr. Bruno Galvão Paiva (suplente). 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

73) Processo nº : 1.00.001.000067/2020-31 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Renovação parcial da composição das Câmaras de Coordenação e Revisão - biênio 2020-2022. Vagas (CSMPF): 

1ª CCR – titular; 3ª CCR – suplente e 6ª CCR – suplente. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

74) Processo nº : 1.00.002.000074/2020-22 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Prorrogação, por 90 (noventa) dias, a contar de 20.1.2022, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de 

Processo Administrativo, designada pela Portaria PGR/MPF nº 635, de 15.10.2021. Referendar.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

75) Processo nº : 1.00.001.000111/2021-93 
Interessado(a) : Dra. Sara Moreira de Souza Leite 
Assunto : Prorrogação, por 12 meses, a contar de março de 2022, ao afastamento parcial, com exercício da função mediante 

teletrabalho para frequentar o curso de Mestrado em Direito na linha Direito, Ciências, Instituições e 
Desenvolvimento, da Universidade Católica de Brasília, em Brasília/DF, autorizado pela Portaria PGR/MPF nº 
16/2022. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

76) Processo nº : 1.00.001.000124/2021-62 

Interessado(a) : Dra. Dr. Jose Adercio Leite Sampaio e Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva 
Assunto : Autorização para o Procurador Regional da República José Adercio Leite Sampaio, lotado na PRR 1ª Região, 

para atuar em conjunto com o Procurador da República Carlos Bruno Ferreira da Silva, lotado na PR/MG, nos 
feitos das Operações “Rio Doce” e “Brumadinho”, até 31.12.2022. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

77) Processo nº : 1.00.001.000009/2022-79 

Interessado(a) : Dr. André Sampaio Viana 
Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, no período de 7.3 a 5.5.2022.  
Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

78) Processo nº : 1.00.001.000014/2022-81 

Interessado(a) : Dr. Thiago dos Santos Luz 
Assunto : Afastamento parcial, com exercício das suas funções mediante teletrabalho, para frequentar curso de Mestrado 

na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em Belo Horizonte/MG, no período 
de março de 2022 a março de 2024 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

 
Brasília, 24 de fevereiro de 2022 

 
AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 
 

https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/92072317
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/99952761
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/102084013
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/109602108
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/116206211
https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/procedimento/painel/#/116679799


DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 10 
 

 
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. 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00072834-2022| 
PORTARIA N° 16, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Institui correição ordinária nos ofícios das Unidades do Ministério Público 
Federal em Goiás. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 65, II, da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, c/c o art. 3º, I, III, XXVI, e § 1º, da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009, torna pública a realização 
de correição ordinária nos ofícios do Ministério Público Federal em Goiás. 

CONSIDERANDO a natureza das atividades prestadas pelos Órgãos do Ministério Público Federal, 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, CF); 

CONSIDERANDO os propósitos delineados pelo planejamento estratégico da Instituição, especialmente a missão de promover a 
realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito e a seus valores traduzidos na autonomia institucional, o 
compromisso, a transparência, a ética, a independência funcional, a unidade, a iniciativa e a efetividade; 

CONSIDERANDO a competência da Corregedora-Geral para, dentre outras atribuições, dirigir a Corregedoria do Ministério Público 
Federal; fiscalizar o cumprimento aos normativos que regem a carreira; realizar exclusivamente correição ordinária ou designar, dentre os Corregedores 
Auxiliares, aqueles que comporão a comissão de correição; fiscalizar o atendimento ao expediente forense, a participação dos atos judiciais, quando 
obrigatória a presença do Membro, ou sua assistência a outros, quando conveniente ao interesse do serviço; 

CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria de orientar e fiscalizar as atividades funcionais dos Membros do Ministério 
Público Federal (art. 63, LC 75/93, e art. 1º da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009); 

CONSIDERANDO que o principal objetivo da correição ordinária consiste em verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a 
pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções e o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO a competência desta Corregedoria para adotar as providências institucionais quanto ao recebimento, análise e 
autuação de representação em face de Membro, bem como para registrar elogios direcionados à classe, sem prejuízo das atribuições conferidas às Salas 
de Atendimento ao Cidadão (SAC) em funcionamento em todas as Unidades da Instituição. 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Elton Ghersel, Gustavo Pessanha Velloso e Bruno Freire de Carvalho 

Calabrich para, sob a presidência desta Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, compor a comissão de correição ordinária na Procuradoria da 
República no estado de Goiás e nas Procuradorias da República nos Municípios de Anápolis, Itumbiara, Luziânia e Rio Verde, a realizar-se no período 
de 21 a 25 de março de 2022. 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 17, de 18 de dezembro de 2019. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00073514-2022| 
PORTARIA Nº 17, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Sindicância.  
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em atenção à solicitação 
contida no Ofício nº 148/2022/PRR4ªREGIÃO/GABPRR5-MVAM, do Procurador Regional da República Marcus Vinicius Aguiar Macedo. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 10 de março de 2022, o prazo concedido na Sindicância nº 1.00.002.000006/2022-

25, constituída pela PORTARIA CMPF nº 4, de 25 de janeiro de 2022, para conclusão dos trabalhos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

 
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00074048-2022| 
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, iniciou-se, de forma eletrônica 

devido à pandemia COVID-19, na sala de reunião da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Segunda Sessão Ordinária 
de Revisão, com a presença da Doutora Lindôra Maria Araújo, Coordenadora em exercício, da Doutora Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva e do 
Doutor Onofre de Faria Martins, Membros Suplentes. Foram objetos de deliberações: 
 
001. Processo: 1.00.000.003545/2022-36 - Eletrônico  Voto: 303/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO INDIVIDUAL 
SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. 1. Trata-se de representação que narra demora do INSS em 
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apreciar pedido de concessão de aposentadoria. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento 
da notícia de fato, sob o fundamento de que o pleito se reveste de natureza individual. 3. O 
representante apresentou manifestação reiterando os termos da peça inicial. 4. O membro 
oficiante manteve sua decisão por suas próprias razões. 5. Assiste razão ao membro oficiante. 5.1 
O Ministério Público Federal não detém legitimidade para tutelar o caso particular do(a) 
representante, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 75, de vinte de maio de 1993, que 
dispõe: "é vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo 
a defesa de direitos individuais lesados". 5.2 No âmbito coletivo, a demora do INSS em analisar 
os pedidos de concessão de benefício foi objeto do RE 1.171.172/SC, tendo sido celebrado acordo 
judicial homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual foram estabelecidos prazos 
para as análises dos requerimentos pelo INSS. 5.3. Com efeito, objetivando o efetivo 
cumprimento do Acordo Judicial, firmado no âmbito do RE nº 1.171.152/SC, foi instituído um 
Comitê Executivo, integrado também pelas representantes do Ministério Público Federal no 
Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1ª CCR. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
002. Processo: 1.14.000.000384/2022-33 - Eletrônico  Voto: 316/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/BA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE SÃO 

FELIPE/BA. EXPEDIDAS RECOMENDAÇÕES N. 1, 2 E 3/2015/PR-BA/17ºOTC. 
ACATADAS NA QUASE TOTALIDADE. PENDENTE O REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
POR PONTO ELETRÔNICO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS. 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DE 
ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL OU QUESTÃO SISTÊMICA QUE DEMANDE ATUAÇÃO 
DO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
003. Processo: 1.27.001.000133/2018-12 - Eletrônico  Voto: 248/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PICOS-PI  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar a alegação de irregularidades no Loteamento Antonieta Araújo, em 
Picos/PI, empreendimento financiado com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV, consistentes na ocupação irregular ou no abandono do imóvel. 2. Após instrução, o 
membro oficiante promoveu o arquivamento parcial com as seguintes considerações: i) a Caixa 
Econômica Federal esclareceu que, dos 21 (vinte um) imóveis denunciados, 10 (deles) 
comprovaram a regularização, 2 (dois) desistiram e 8 (oito) foram objeto de ação de reintegração 
de posse; ii) de acordo com as informações da Coordenadoria Municipal de Habitação e 
Urbanismo de Picos/PI remanesce 1(uma) unidade com ocupação irregular, passível de medida 
cível pela CEF. 2.1. Assim, não há necessidade de continuidade da demanda considerando que a 
CEF vem adotando as providências necessárias à regularização. 3. Quando à permanência da 
ocupação ilegal (aluguel) de 1 (uma) unidade habitacional declinou da atribuição ao MP/PI sob 
o fundamento de que apenas remanesce a possível repercussão criminal dos fatos. 3.1 Ressaltou 
que, não se verifica desvio ou malversação dos recursos públicos destinados à execução do 
referido empreendimento, mas, sim, apenas ao particular envolvido, donde se conclui que não há 
ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União. 4. Registrou, ainda, que as supostas 
irregularidades na construção do Loteamento Antonieta Araújo estão sendo instruídas nos autos 
do Procedimento nº 1.27.001.000134/2021-54. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE E PELA REMESSA DOS AUTOS Á 2ª CCR 
PARA ANÁLISE DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, acolhendo como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro 
oficiante e pela remessa dos autos à 2ª CCR para análise do declínio de atribuição. 

 
004. Processo: 1.13.001.000080/2019-06 - Eletrônico  Voto: 221/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir do recebimento deRelatório de Auditoria 
produzido pela Controladoria-Geral da União (CGU), em 2019, para apurar a implementação, 
pelo município de Tabatinga/AM, dos Pontos de Inclusão Digital - PID (telecentros), no âmbito 
do "Programa de Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia", do 
Ministério das Comunicações. 2. O Ministério informou que não houve transferência financeira 
da União, apenas entrega de computadores e móveis para instalação do Telecentro, nem foram 
firmados convênios ou outros instrumentos de repasse financeiro com o município. 3. A 
Prefeitura de Tabatinga, por sua vez, esclareceu que o problema técnico identificado no período 
da fiscalização foi resolvido e os pontos de inclusão digital estão operantes. 3. Desse modo, 
inexistindo irregularidade a ser apurada, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
005. Processo: 1.13.002.000104/2017-47 Voto: 246/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TEFÉ-
AM  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MALVERSAÇÃO DE VERBAS 

DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. 
1. Inquérito civil instaurado para apurar eventual malversação de recursos federais ocasionando 
falha no fornecimento de medicamentos essenciais à população no Município de Tefé/AM, a 
partir de representação formulada por cidadão a relatar negligência da municipalidade na 
disponibilização de medicamento obrigatório a pessoas com doenças como Hipertensão e 
Diabetes. 2. Após algumas diligências, o membro ministerial sublinhou que a questão ainda 
exigia esclarecimentos complementares. E mais: ponderou que, no presente caso, a atuação 
ministerial amolda-se com mais propriedade aos propósitos do Procedimento Administrativo, nos 
termos do artigo 8º da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 
3. Esta a razão pela qual determinou o arquivamento do presente feito, sublinhando que devendo 
a atuação ministerial terá continuidade no bojo de Procedimento Administrativo único a ser 
instaurado a partir de cópia destes autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
006. Processo: 1.14.000.002289/2021-93 - Eletrônico  Voto: 313/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar supostas 
irregularidades cometidas pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, ao promover o Prêmio das 
Artes Jorge Portugal, mediante o Edital FUNCEB nº 03/2020, visando selecionar projetos do setor 
audiovisual, em atendimento aos desígnios instituídos pela Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020). 2. 
Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) foi pontuado que as categorias 
contempladas peloprêmio referenciado foram divididasdeacordo com as respectivas especificidades, 
havendo uma separação também especificada do número de contemplados em cada uma delas, em 
conformidade com a previsão dos recursos destinados para os segmentos audiovisuais 
correspondentes. Assim, não haveria que se cogitar uma distribuição equitativa dos aportes 
associados a cada categoria contemplada, haja vista os valores alocados para custear os prêmios 
terem sido definidos a partir das necessidades técnicas dos setores abarcados na premiação; b) foi 
esclarecido que todos os recursos interpostos contra os resultados obtidos foram apreciados nos 
prazos previstos pelo Edital que regeu o certame, ressalvados aqueles encaminhados para endereço 
diverso daquele posto no Instrumento Convocatório, ou apresentados em formato diferente do 
exigido; c) em relação à retenção do IR, à alíquota de 20%, a Fundação asseverou que foi efetuada 
por força de imposição prevista no art. 63 da Lei 8.981, de 1995; d) a instituição delineou que o 
prazo de execução das propostas foi estendido para 08 meses, mais do que o dobro originariamente 
previsto no edital que regeu o certame (3 meses e 10 dias), motivo pelo qual não haveria razão para 
se impugnar o interregno disponibilizado com esse objetivo. 3. Notificada, a representante interpôs 
recursoarguindo que: a) o número de contemplados em cada categoria deveria ser estabelecido com 
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base em um cálculo proporcional dos quantitativos originários de premiados, fixados no bojo do 
mencionado instrumento editalício; b) o resultado dos recursos de seleção foi publicado em momento 
posterior ao da divulgação do resultado final de convocados; c) a previsão disposta no art. 63, da Lei 
8.981, invocada pela FUNCEB para respaldar a retenção do imposto de renda incidente sobre o valor 
do prêmio não se aplicaria quando este fosse pago em dinheiro, conforme, inclusive, preconiza o §3º 
do mesmo dispositivo legal; d) não foi esclarecido o motivo da não compatibilização entre o prazo 
imposto aos contemplados, para a execução e finalização dos projetos, e a extensão do prazo de 
prestação de contas previsto no art. 14-E, da Lei 14.150, de 12 de maio de 2021.4. O procurador 
oficiante manteve a decisão de arquivamento pelos seguintes fundamentos: a) muito embora a 
solução aventada pela ACB seja igualmente razoável, não há como compelir o Estado da Bahia a 
adotá-la, porquanto isso representaria não só um potencial prejuízo à viabilidade financeira dos 
prêmios estabelecidos, como uma indevida intromissão no mérito das decisões administrativas, sem 
existir uma manifesta ilegalidade que a autorizasse; b)a diferença entre os momentos de veiculação 
dos resultados mencionados foi de somente um dia, sendo que, nos termos previstos no anexo IV do 
Edital FUNCEB nº 03/2020, a FUNCEB disporia de 07 dias após a publicação do resultado final de 
seleção para divulgar o resultado dos recursos interpostos nessa etapa; c) e relação à controvérsia 
acerca da pertinência de retenção do IR incidente sobre o prêmio pago aos autores dos projetos 
contemplados, não compete ao Ministério Pública atuar para dirimir esse impasse, haja vista tal 
assunto consubstanciar matéria de índole essencialmente patrimonial, tributária e disponível, não 
sujeita à discussão por meio de Ação Civil Públicaparágrafo único, do art. 1º da Lei 7.347/85) e, 
portanto, insuscetível à intervenção deste Parquet; e) havia um prazo de 03 meses, estabelecido no 
edital regente do certame, para o atendimento de tal obrigação, o qual foi posteriormente ampliado 
para 08 meses, conferindo a todos os interessados mais do que o dobro do tempo originariamente 
por estes conhecido para a satisfação desse mister. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E A 
CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.   

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso e a consequente homologação do arquivamento. 

 
007. Processo: 1.14.007.000190/2021-97 - Eletrônico  Voto: 322/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação que questiona a não incorporação, 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), do procedimento de Ureterorrenolitotripsia (ULT) flexível, 
para tratamento de cálculo renal. 2. Oficiada, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 
(SAES), do Ministério da Saúde, encaminhou Nota Técnica informando que o procedimento ULT 
foi incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(OPM). 3. Desse modo, esgotada a atribuição federal e não havendo outros fatos a serem 
apurados, o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
008. Processo: 1.16.000.000851/2022-51 - Eletrônico  Voto: 333/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 1. 
Trata-se de Notícia de Fato autuada a partir de representação, em que o manifestante requer 
intervenção do Ministério Público Federal no sentido de obter indenização por danos morais em 
face do Exército Brasileiro. 2. Alegou o representante que teve problemas de saúde após a saída 
do Exército em março de 2010 e não recebeu nenhum amparo do órgão. 3. O membro oficiante 
arquivou o procedimento sob o fundamento de que a alegação a que se refere a representação é 
de direito individual disponível. 4. O representante apresentou manifestação reiterando os termos 
da peça inicial. 5. O membro oficiante manteve a decisão por seus próprios fundamentos. 6. 
Assiste razão ao membro oficiante. 6.1 O Ministério Público Federal não detém legitimidade para 
tutelar o caso particular do(a) representante, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 75, 
de vinte de maio de 1993, que dispõe: "é vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais 
do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados". PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 
 
009. Processo: 1.16.000.002085/2017-00 Voto: 266/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar notícia de irregularidade na concessão de 
bolsas destinadas ao auxílio e fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico no âmbito 
do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras (GEF-Mar), do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 
(ICMBio), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 2. O representante alega ter havido descumprimento, por parte de alguns bolsistas, do 
item 3.2 do Edital de Primeira Chamada, o qual dispõe não ser permitido que o candidato seja 
servidor público, tenha vínculo empregatício ou acumule bolsa de pesquisa. 3. Oficiado, o 
ICMBio informou que os supervisores encaminham relatórios de atividades dos bolsistas, bem 
como declaração quanto ao cumprimento das atividades previstas, de modo que, se constatado 
prejuízo nas atividades de pesquisa, o bolsista terá de devolver integralmente os valores 
recebidos. 4. Dessa forma, inexistindo irregularidade, uma vez que as pesquisas conduzidas pelos 
bolsistas são devidamente monitoradas tanto por seus supervisores quanto pelo próprio ICMBio, 
o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
010. Processo: 1.18.001.000130/2019-61 - Eletrônico  Voto: 360/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

MOROSIDADE. 1. Inquérito civil instaurado com base em representação de particular narrando 
morosidade por parte do INSS em Anápolis/GOna análise de seu pedido de aposentadoria, uma 
vez que nenhuma informação havia sido prestada passados mais de seis meses desde oprotocolo. 
2.Oficiada, a respectiva Gerência Executiva do INSS esclareceuque a demora no atendimento 
decorreu dafalta de servidores, bem como dogrande volume de processos no âmbito da agência, 
mas que o pleito da representante já havia sido analisado e o benefício deferido, demonstrando 
que a questão, pelo plano individual, já havia sido superada. 3.Quanto ao interesse coletivo 
subjacente, atrelado a uma suposta falha sistêmica dos serviços prestados pela autarquia, o 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da existência de acordo judicialno 
âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.171.152, interposto perante o Supremo Tribunal Federal, 
e a instituição de comitê executivo com funções fiscalizatórias, sendo que eventual atuação 
extrajudicial seria inócua nesse momento, pois o aludido acordo abrangeu a questão de forma 
integral, gerando efeitos para todo o país. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
011. Processo: 1.20.002.000119/2021-57 - Eletrônico  Voto: 318/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para verificar a situação das obras de construção de salas de aula do 
Projeto Escola Padrão SEDUC/MT no município de Apiacás/MT, para as quais foram repassados 
recursos do Programa Proinfância, e que constavam no Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) como "canceladas". 2. Os autos foram 
arquivados diante da constatação de que as obras em exame foram canceladas e os recursos 
restituídos ao FNDE. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
 
012. Processo: 1.20.002.000122/2021-71 - Eletrônico  Voto: 232/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. NOTÍCIA DE 

FATOINSTAURADAPARA APURAR A REGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), NO MUNICÍPIO DE 
GUARANTÃ DO NORTE/MT. OBRA CONCLUÍDA. ESCOLA EM PLENO 
FUNCIONAMENTO. CÓDIGO INEP Nº 51070197. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
013. Processo: 1.20.004.000191/2020-83 - Eletrônico  Voto: 301/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a adoção de alternativas 
urgentes por parte dos municípios do Vale do Araguaia e dos demais órgãos envolvidos, para 
organizar o atendimento da Caixa Econômica Federal, no pagamento continuado das parcelas do 
benefício emergencial. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob os 
seguintes fundamentos: i) em relação às agências bancárias da Caixa Econômica Federal situadas 
em Barra do Garças/MT, a questão encontra-se judicializada nos autos da ação civil pública nº 
JF/BG-1001198-41.2020.4.01.3605 proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 
e o Município de Barra do Garças-MT em face da Caixa Econômica Federal; ii) com relação as 
agências da Caixa Econômica Federal localizadas nos Municípios de Água Boa, Canarana e 
Confresa pode-se perceber, em suma, que os protocolos sanitários destinados a evitar o contágio 
do Novo Coronavírus foram adotados. Além disso, o volume de atendimentos foram reduzidos 
drasticamente desde que a Caixa implementou mudanças no Aplicativo "CAIXA TEM" e iii) 
houve a celebração de protocolo de intenções firmado entre Ministério Público do Trabalho, 
Ministério Público Federal, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e 
Caixa Econômica Federal de abrangência nacional, cujo objeto é: "a atuação conjunta com a 
finalidade de estabelecer um conjunto de boas práticas para a prevenção de contaminação e 
contágio da COVID-19 e no acesso a serviços bancários. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
014. Processo: 1.21.000.000471/2021-75 - Eletrônico  Voto: 262/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: REFORMA AGRÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA (INCRA/MS). PROJETO DE ASSENTAMENTO MATÃO, EM 
BANDEIRANTES/MS. IRREGULARIDADES OCUPACIONAIS EM PARTE DOS LOTES. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA AUTARQUIA NA FISCALIZAÇÃO E ADOÇÃO DAS 
MEDIDAS CABÍVEIS À REGULARIZAÇÃO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
015. Processo: 1.21.000.001299/2021-77 - Eletrônico  Voto: 233/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar eventual atuação irregular do 
INCRA/MS no processo de regularização de lote no P.A. Primavera, situado em Jaraguari/MS. 
2. Alegou a representante que é ocupante de lote no referido projeto de assentamento e desde 
2014 está tentando a regularização junto ao Incra. 2.1. Alegou, ainda, que houve uma tentativa 
de invasão, a qual teria sido respaldada por documento fornecido por servidor do INCRA em 
favor do ocupante irregular. 3. Oficiado, o INCRA esclareceu que o documento emitido pela 
autarquia teve como único objetivo informar ao requerente que sua demanda estava sob análise, 
não tendo o condão de conferir/reconhecer posse ou ocupação em seu favor. Informou, também, 
que o lote encontra-se regularizado em nome da representante. 4. O membro oficiante arquivou 
o procedimento sob o fundamento de que não se vislumbrou irregularidades atribuíveis à 
Superintendência do INCRA/MS. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
016. Processo: 1.22.000.003265/2021-80 - Eletrônico  Voto: 217/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar notícias de má 
conservação/dilapidação do prédio do CEFET -Campus Nova Suíça, em Belo Horizonte/MG, em 
decorrência das chuvas. 2. Tendo sido constatado que foram tomadas as medidas necessárias para 
consertar os vazamentos e infiltrações que vinham causando deterioração das instalações do 
CEFET, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
017. Processo: 1.22.001.000275/2020-72 - Eletrônico  Voto: 245/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA. COVID-19. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação que 
noticia a retomada das atividades acadêmicas práticas presenciaispor parte das instituições de 
ensino superior da área da saúde no município de Juiz de Fora/MG, o que poderia colocar em 
risco a saúde pública dos usuários do SUS. 2. Considerando a informação da Secretaria de Saúde 
de Juiz de Fora/MG, segundo a qual as atividades práticas presenciais e estágios foram retomadas 
com base em decreto autorizativo da prefeitura municipal,bem como o recuo dos casos de Covid-
19 no município, em razão do crescente índice de vacinados entre a população local, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
018. Processo: 1.22.003.000212/2021-87 - Eletrônico  Voto: 240/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 
responsabilidade civil decorrente do transporte de carga com excesso de peso em rodovias 
federais, no âmbito territorial da Procuradoria da República em Uberlândia/MG. 2. Em atenção 
ao disposto no "Roteiro de Atuação para Combate ao Excesso de Cargas", da 1ª CCR/MPF, que 
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elege como melhor estratégia para o enfrentamento da questão a seleção dos dez maiores 
infratores na área de atuação de cada PRM, o membro oficiante determinou o desmembramento 
do feito e a instauração de dez novos procedimentos apuratórios, um para cada empresa. 3. Desse 
modo, e considerando, quanto às empresas remanescentes, a inexistência de conduta recorrente, 
o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
019. Processo: 1.22.006.000096/2021-76 - Eletrônico  Voto: 265/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PATOS 
DE MINAS-MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. INSTRUÇÃO DO FEITO. REGISTRO DE APENAS UMA INFRAÇÃO EM 
DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NATUREZA ISOLADA DO INCIDENTE. 
NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MPF EM FACE DE 
INFRAÇÕES PONTUAIS. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
020. Processo: 1.22.009.000065/2021-95 - Eletrônico  Voto: 364/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GOV. 
VALADARES-MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar a veracidade de notícia 
jornalística relacionada à aplicação de doses vencidas de imunizante contra o coronavírus nos 
Municípios mineiros de Aimorés, Alpercata, Capitão Andrade, Central de Minas, Cuparaque, 
Frei Inocêncio, Galileia, Governador Valadares, Itanhomi, Mendes Pimentel, São Sebastião do 
Maranhão, Sardoá e Virginópolis. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a 
verificação de erros no registro das doses aplicadas no âmbito do Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunizações-SI-PNI, decorrente da alteração da data de validade pelo 
navegador da Internet (a data permanece em formato americano), ou de digitação pelo operador 
do sistema e, por consequência, nenhuma dose foi aplicada fora de seu prazo de validade. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
021. Processo: 1.22.010.000154/2021-01 - Eletrônico  Voto: 309/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IPATINGA-MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório que objetiva 

averiguar possíveis deficiências no atendimento de alta complexidade do Hospital Márcio Cunha, 
sediado no Município de Ipatinga/MG, detectadas por ocasião de pedido de internação de 
paciente já hospitalizada em estabelecimento municipal. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, ante a circunstância de que citado hospital teve o número de leitos reservados ao 
SUS superado pela quantidade de usuários no período do pedido de internação de paciente e, 
consoante informações das autoridades estaduais de saúde, houve, por conta da pandemia da 
Covid-19, acréscimo do número de leitos que, ao final da crise sanitária, poderão integrar a Rede 
de Atenção à Saúde do Estado de Minas Gerais, aumentando-se a capacidade instalada. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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022. Processo: 1.22.020.000230/2020-70 - Eletrônico  Voto: 255/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MEDIDAS SANITÁRIAS. COVID-19. 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 1. Procedimento instaurado a partir 
do Ofício Circular nº 19/2020/1ª CCR, em que o Grupo de Trabalho Interinstitucional Previdência 
e Assistência Social encaminhou o Protocolo de Intenções firmado pelo INSS estabelecendo 
rotinas para o período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da pandemia 
do Coronavírus (COVID 19), quanto às medidas necessárias para a proteção da saúde e segurança 
dos servidores e das pessoas com acesso às Agências da Previdência Social (APS), tratando, os 
presentes autos, dos Municípios de Caratinga, Manhuaçu, Manhumirim e Mutum, em Minas 
Gerais. 2. Constatou-se o devido atendimento ao formalizado no Protocolo de Intenções firmado 
pelo INSS, concluindo-se que inexiste irregularidade ou inobservância aos normativos relativos 
ao retorno ao serviço, ou outra situação que ensejasse a atuação ministerial. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
023. Processo: 1.22.024.000003/2022-76 - Eletrônico  Voto: 358/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 1. 

Notícia de fato autuada para apurar suposta irregularidade no concurso público realizado pela 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) destinado ao provimento de docente da Carreira do 
Magistério Superior, Professor Classe A - Adjunto, nível I (Edital nº 58/2021). 2. Alegou o 
representante que um dos candidatos aprovados não apresenta a titulação de doutorado em 
Ciência Florestal ou Ciências Florestais ou Engenharia Florestal ou Recursos Florestais ou 
Fisiologia Vegetal, conforme exigida pelo edital do concurso, pois possui doutorado em 
"Planejamento e Uso de Recursos Renováveis". 3. Após instrução, o membro oficiante arquivou 
o procedimento sob o fundamento de que a titulação do candidato foi analisada pelos professores 
da área interessada e considerada condizente com a exigida no edital no certame. Assim, não se 
vislumbram irregularidades que justifiquem a atuação do Ministério Público Federal. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
024. Processo: 1.22.024.000074/2021-98 - Eletrônico  Voto: 227/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Notícia de fato autuada para 

apurar supostas irregularidades no concurso público da Universidade Federal de Viçosa, 
consistente na falta de transparência na prova escrita, pois não houve liberação de gabarito e nem 
leitura pública das provas com todos os candidatos presentes. 2. Arquivamento promovido sob 
os seguintes fundamentos: a)a UFV esclareceu que não há previsão de leitura das provas escritas 
no edital do certame e que, a fim de manter a transparência, os candidatos são identificados por 
códigos alfanuméricos. Os referidos códigos são depositados em envelope que é lacrado na 
presença de todos. O envelope é aberto em sessão pública, após a divulgação das notas da prova 
de conhecimento; b) destacou que os critérios de avaliação da prova de conhecimento foram 
definidos no edital e as notas individuais atribuídas pela ComissãoExaminadora foram 
justificadas, seguindo os critérios supramencionados;c)a UFV informou que não há impedimento 
legal para que ex-orientados de professores da universidade participem de concursos na 
instituição. Além disso, destacou que o concurso seguiu todas as normas constantes na Resolução 
nº 08/2019-CONSU/UFV, na qual são descritos todos os requisitos necessários para composição 
da banca examinadora. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
 
025. Processo: 1.24.000.000068/2022-15 - Eletrônico  Voto: 212/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

Notícia de Fato autuada para apurar eventuais irregularidades no Processo Seletivo do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências do Solo da Universidade Federal da Paraíba - Edital 03/2021, 
consistente na negativa de análise de pedido de reconsideração do resultado da etapa de defesa 
de projetos. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento 
de que a coordenação do referido programa esclareceu que existiu o equívoco no recebimento do 
recurso elaborado pelo candidato/representante, contudo, após detectar a falha, houve a 
apreciação e manifestação da Comissão de Seleção. 3. Notificado, o representante interpôs 
recurso sob a alegação de que apesar da correção da falha detectada , houve uma inobservância 
aos termos do Edital. Alegou, também, que foi incorreta a forma de divulgação do resultado final 
em lista única. 4. Arquivamento mantido sob o argumento de não foram apresentadas razões que 
permitam a reconsideração do entendimento esposado na promoção de arquivamento. 5. A 
irregularidade alegada inicialmente foi corrigida, com a análise do pedido de reconsideração. 5.1. 
Quanto à forma de divulgação, o Edital prevê a divulgação em 2 (duas) listas do resultado final 
do processo seletivo, uma destinada aos candidatos aprovados em ampla concorrência e outra aos 
candidatos aprovados nas vagas destinadas às ações afirmativas, caso houver. A divulgação citada 
pelo recorrente, publicada em 17/1/2022, não se refere ao resultado final do processo de seleção, 
mas sim à retificação da nota final e resultado provisório (resultado preliminar). PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
026. Processo: 1.24.000.001955/2018-24 - Eletrônico  Voto: 293/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito civil instaurado com vistas a apurar suposta irregularidade, atribuída à 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL PARAÍBA, no que se refere à 
cobrança de anuidades atrasadas, além de taxa específica, no momento do cancelamento da 
inscrição. 2. Durante a instrução do feito, a OAB/PB ponderou ser legal e legítima a cobrança de 
taxa de cancelamento, bem como esclareceu que não condiciona o deferimento do requerimento 
de cancelamento de inscrição a qualquer pagamento. 3. Nesse contexto, após sublinhar que o 
cancelamento da inscrição não obsta o direito à execução de anuidades ou de taxas legalmente 
constituídas que não foram adimplidas, o Procurador da República oficiante determinou o 
arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
027. Processo: 1.25.000.003191/2021-70 - Eletrônico  Voto: 340/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). SELEÇÃO 
PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA. EDITAL N. 259/2021-PROGEPE. 
ALEGADA IRREGULARIDADE NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO FOI APRESENTADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
PORQUE HOUVE APENAS UM CANDIDATO HABILITADO. SUPOSTA SUSPEIÇÃO DA 
BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE 
INTEGRANTES E CANDIDATOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
ADOTADOS PELA BANCA JULGADORA. ILEGITIMIDADE DO MPF. DIREITO 
INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF 
DE QUE NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA 
EXAMINADORA. INTERPOSTO RECURSO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. 
MANTIDO O ARQUIVAMENTO PELO MEMBRO OFICIANTE. PELO DESPROVIMENTO 
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DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
028. Processo: 1.26.000.000199/2021-47 - Eletrônico  Voto: 260/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. BR - 101. 

VIADUTO NA ALTURA DA DIVISA DOS BAIRROS DO IBURA COM COHAB, NA ZONA 
SUL DO RECIFE. AUSÊNCIA DE DEFENSAS METÁLICAS CAUSANDO 
TRANSTORNOS E ACIDENTES NO REFERIDO TRECHO. INFORMAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT DE 
QUE FORAM IMPLANTADOS OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA 
(DEFENSAS METÁLICAS). COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. 
IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
029. Processo: 1.26.000.001928/2021-82 - Eletrônico  Voto: 371/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. 

ALEGADA PRESENÇA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA SEM VÍNCULO COM A 
INSTITUIÇÃO QUE ESTARIAM ACOMPANHANDO PRECEPTORES DE MANEIRA 
IRREGULAR NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. ESCLARECIDO QUE A 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O INTERNATO MÉDICO É INSTITUÍDO E 
OPERACIONALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 
PERNAMBUCO. COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS DISCENTES ASSINAM TERMO 
DE COMPROMISSO E QUE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SÃO DEVIDAMENTE COMUNICADAS 
PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. INSTADO A INFORMAR QUAIS ESTUDANTES 
ESTARIAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR E QUAIS PRECEPTORES ESTARIAM 
PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE FORMA INDEVIDA, O REPRESENTANTE 
MANTEVE-SE SILENTE. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
030. Processo: 1.26.000.002394/2021-10 - Eletrônico  Voto: 287/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado, a 
partir de representação, para apurar a alegação de suposta irregularidade na movimentação de 
servidor público para a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Pernambuco - 
SPU/PE, em desrespeito ao Processo Seletivo SPU/PE 2019 GIAPU, vez que o servidor 
movimentado não estaria entre os aprovados na seleção. 2. Após instrução, o membro oficiante 
arquivou o procedimento sob os seguintes fundamentos: i) o Processo Seletivo SPU/PE 2019 
GIAPU obedeceu os ditames da Portaria 193/2018, revogada pela Portaria 282/2020, a qual 
alterou o regramento para remoção de servidores passando a adotar a indicação consensual entre 
órgãos e entidades nas suas movimentações, bem como condicionando a movimentação à 
anuência do órgão de origem; ii) com a referida alteração muitos dos servidores selecionados no 
referido processo seletivo não puderam ser removidos por falta de anuência do órgão de origem; 
iii) ausência de irregularidade na movimentação de servidores que não participaram do Processo 
Seletivo SPU/PE 2019 por ser modalidade prevista no novo regramento. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
 
031. Processo: 1.27.000.000384/2020-13 - Eletrônico  Voto: 239/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FLORIANO-PI  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir da representação segundo a qual o prefeito de 
Cajazeiras do Piauí/PI e a maioria dos vereadores do município estariam fazendo mau uso dos 
recursos federais, "pois nunca deram aumentos salariais aos profissionais da saúde de acordo com 
o aumento do governo federal". 2. Representação genérica, que não traz elementos mínimos 
suficientes a justificar o prosseguimento dasinvestigação pelo Ministério Público Federal. 3. 
Autos arquivados. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
032. Processo: 1.27.001.000037/2022-42 - Eletrônico  Voto: 213/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PICOS-PI  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GT-PROINFÂNCIA. RECURSOS DO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1) Notícia de Fato 
decorrente do desmembramento do Inquérito Civil nº 1.27.001.000167/2019-80, instaurado para 
apurar a situação de 16 obras relacionadas ao PROINFÂNCIA nos municípios de Jaicós, de 
Valença do Piauí e de Monsenhor Hipólito, no estado do Piauí, versando os presentes autos sobre 
oarquivamentode 02 dessas obras: a) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta, ID 
1002225, com status de concluída e código INEP nº 22093087; b) PAC 2 - Construção de Quadra 
Escolar Coberta, ID 1001451, com status de concluída e código INEP nº 22051120. 2) Verificou-
se que as duas obras foram concluídas e estão em efetivo funcionamento. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
033. Processo: 1.28.000.000796/2020-16 - Eletrônico  Voto: 320/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. NOMEAÇÃO PARA 
DIRETORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO 
CONSTATADA. POSTERIOR EXONERAÇÃO DO CARGO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
034. Processo: 1.28.000.001978/2019-71 - Eletrônico  Voto: 362/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. CIRURGIAS 

ENDOCRINOLÓGICAS. SUPOSTA MOROSIDADE. 1. Inquérito civil instaurado com base 
em representação de particular, tendo por finalidade apurar suposta morosidade quanto à 
realização dosprocedimentos cirúrgicos endocrinológicos no âmbito do Hospital Universitário 
Onofre Lopes - HUOL, em Natal/RN. 2.Com a vinda dasinformações prestadas pelo HUOL, foi 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 22 
 

 
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. 

 

verificado quea representante, em 2021, foi submetida ao procedimento cirúrgico esperado, 
restando, portanto, sanada a questão pela vertente individual. Por outro lado também foi 
comprovado que as cirurgias vêm sendo realizadas regularmente nos últimos anos, tendo sofrido 
redução apenas durante os picos de casos de Covid-19, não havendo mínimos indícios de falhas 
na gestão da fila de procedimentos com consequentes demoras.3.Ante a ausência de 
irregularidade passível de cerceamento, o Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
035. Processo: 1.29.003.000269/2020-44 - Eletrônico  Voto: 258/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO. REGISTRO DE 
PROFISSIONAIS. 1. Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades perpetradas 
pelo Conselho Regional de Química da 5ª Região, em Porto Alegre que estaria concedendo 
registro a engenheiros ambientais e anotação de função técnica para atividade de responsabilidade 
técnica pelo transporte de produtos perigosos, em contrariedade à Lei Estadual nº 7877, de 
28/12/1983. 2. Pelos esclarecimentos prestados pelo Conselho Regional de Química, verificou-
se a possibilidade do Engenheiro Ambiental ser Responsável Técnico (RT) pelo transporte de 
carga perigosa, não se vislumbrando irregularidade na atuação do Conselho Regional de Química. 
IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
036. Processo: 1.29.009.001382/2020-97 - Eletrônico  Voto: 273/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado 

paraaveriguar a adequada prestação de serviços pelo Instituto Nacional do Seguro Social à 
população, em especial os serviços referentes às perícias médicas. 2. Arquivamento promovido 
sob os seguintes fundamentos: a)em consulta ao site do INSS, foi possível obter informações 
acerca das agências que estavam em adequação para atendimento pericial e aquelas com 
atendimento normalizado - as agências de Cacequi e Rosário do Sul estavam se adequando para 
atendimento e as agências de Uruguaiana, Quaraí, São Gabriel e Santana do Livramento aptas a 
abrir; b)foram prestadas informações pela Superintendência Regional do INSS no sentido de que 
nas Agências de Santana do Livramento, Uruguaiana, São Gabriel e Quaraí o atendimento 
presencial médico pericial estava normalizado; c)a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, em 
Brasília expôs que, quanto às agências restantes, quais sejam Rosário do Sul e Cacequi, aquela 
APS retomou o atendimento presencial de perícia médica em 31/05/2021, após adequações 
sanitárias e estruturais realizadas pelo INSS na agência. Já quanto à APS Cacequi, apesar de não 
possuir serviço de perícia médica, os habitantes da cidade são atendidos em unidades próximas, 
a saber APS Rosário do Sul - 50 Km, APS Santiago - 98 Km, APS São Gabriel - 100 Km e APS 
Santa maria - 117 Km; d)no caso de municípios cujas APS não possuam Peritos Médicos lotados, 
o segurado tem o direito de requerer o benefício em qualquer das Agências da Previdência Social 
na qual exista o serviço de perícia médica. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
037. Processo: 1.29.010.000216/2019-09 - Eletrônico  Voto: 347/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Trata-se de inquérito 

civil instaurado para apurar abusividade na cobrança da taxa de emissão de passaportes pela 
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Polícia Federal e desvio de finalidade na destinação dos valores arrecadados. 2. Posteriormente, 
com idêntico objeto, foi instaurado o inquérito civil nº 1.29.018.000073/2021-71, com 
ajuizamento da ACP nº 5007660-04.2021.4.04.71042. 3. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos, considerando que a matéria já se encontra judicializada e por não 
verificar medidas adicionais a se adotar no presente expediente. 4. Quanto a eventual pedido de 
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, inc. I, alíneas "a" e "b", incisos II, VI e 
VIII da Lei Complementar nº 89, de 1.997, porque direcionam verbas de taxas, cuja natureza é 
unicamente a contraprestação pelo serviço prestado, para a constituição de fundo de receita 
exclusiva da Polícia Federal, considerando que o art. 103, da Constituição Federal incluiu dentre 
os legitimados o Procurador-Geral da República, encaminhou cópia do inquérito para análise. 5. 
Enunciado nº 6: da 1a CCR: "Cabível a homologação do arquivamento quando o objeto do 
procedimento ou do inquérito civil, inclusive sob a perspectiva territorial, esteja sob apreciação 
do Poder Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o Ministério Público Federal 
como (co)autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-26, PP n. 
1.34.010.000629/2014-19)" PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
038. Processo: 1.29.012.000002/2022-18 - Eletrônico  Voto: 291/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 
MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇÁ/RS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA VERBA FEDERAL DENOMINADA 
"INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL". INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A 
TODAS AS AÇÕES RELACIONADAS À ÁREA DE SAÚDE, SEM QUALQUER 
VINCULAÇÃO A EVENTUAL ADICIONAL REMUNERATÓRIO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
039. Processo: 1.30.001.000226/2022-20 - Eletrônico  Voto: 238/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ATUAL DIRETOR 
DA AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE OMITIU EM SABATINA NO SENADO 
FEDERAL QUE É RÉU EM AÇÃO QUE CORRE EM SEGREDO DE JUSTIÇA NA 5ª VARA 
DE FAMÍLIA DO RIO DE JANEIRO. FATO INSUFICIENTE PARA BUSCAR A 
ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO. A CONDIÇÃO DE RÉU EM PROCESSO JUDICIAL NÃO 
É IMPEDITIVO PARA TOMAR POSSE EM CARGO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO. 
MANTIDO O ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
040. Processo: 1.30.001.002640/2021-92 - Eletrônico  Voto: 331/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento preparatório instaurado para 

apurar eventuais inconformidades no serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Federal de 
Ipanema, com potencial prejuízo ao tratamento de saúde da representante. 2. Arquivamento 
promovido sob o fundamento de que houve informação sobre a continuidade do tratamento, com 
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posterior encaminhamento da paciente aos serviços de cirurgia geral, psicologia e endocrinologia, 
havendo indicação do procedimento de histerectomia somente após a realização da cirurgia 
bariátrica. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
041. Processo: 1.31.001.000224/2017-36 - Eletrônico  Voto: 216/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 1. Inquérito Civil instaurado com o 

objetivo de apurar irregularidades na construção de imóveis às margens do Rio Guaporé, em 
Costa Marques/RO, território pertencente à União. 2. Arquivamento promovido sob o 
fundamento de que a Promotoria de Justiça de Costa Marquesapontou que a área estava limpa, 
bem conservada, o que se comprova pelas fotografias que foram juntadas aos autos. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
042. Processo: 1.31.001.000253/2012-93 Voto: 222/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. MOROSIDADE NO 
AGENDAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS. A DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO INSS FOI OBJETO DE 
ACORDO FIRMADO ENTRE O MPF E O INSS, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 
1.171.152/SC, JÁ HOMOLOGADO PELO STF. AUTUADO O PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PA-PPB Nº 
1.31.001.000060/2021-23 COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS MEDIDAS ADOTADAS 
PELA PERÍCIA MÉDICA FEDERAL, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS SOB A 
COMPETÊNCIAS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ/RO, PARA MELHORIA 
DOS SERVIÇOS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
043. Processo: 1.34.001.003730/2021-51 - Eletrônico  Voto: 337/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação na qual se 
questiona a falta de acesso aos dados relativos aos óbitos registrados pelo Sistema Nacional de 
Informações do Registro Civil (SNIRC). 2. Ao final da instrução o membro oficiante promoveu 
o arquivamento dos autos, aos seguintes fundamentos: a) conquanto o Estado e seus agentes 
tenham o dever de garantir a publicidade de seus atos, a própria Lei nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação) determina, em seu art. 31, que O tratamento das informações pessoais deve 
ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais; b) O Comitê Gestor do SNIRC 
(CGSIRC) justifica o acesso restrito aos dados registrados no sistema por se tratar de informações 
sensíveis, devendo, portanto, ser seguido o que previsto na LAI e na LGPD, a fim de preservar a 
segurança de tais dados; e c) o sigilo dos dados cadastrais não compromete a prestação de contas 
que deve ser feita aos cidadãos, pois há publicação no site do SIRC, o que permite a efetivação 
de uma tomada de contas mais aprofundada, caso haja motivos para tanto. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
 
044. Processo: 1.34.007.000263/2020-77 - Eletrônico  Voto: 269/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA/TUPÃ/LINS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar eventual falta de transparência no sistema 
e-MPF, no que se relaciona à falta de visibilidade dos feitos pelos cidadãos que o utilizam. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento, dado haver um novo olhar dos diversos setores do 
Ministério Público Federal voltado ao cidadão que recorre aos sistemas de informática da 
instituição e o empenho na implementação de melhorias para os usuários pautadas em prioridades 
e metas estabelecidas. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
045. Processo: 1.34.011.000211/2021-12 - Eletrônico  Voto: 353/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. COVID-19. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar notícias publicadas pela imprensa sobre a possível 
distribuição e aplicação, nos municípios paulistas de Rio Grande da Serra, Mauá, São Bernardo 
do Campo, Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano do Sul, de vacinas contra a Covid-19 com 
prazo de validade vencido. 2. As diligências realizadas ao longo da instrução revelaram ter 
ocorrido apenas um equívoco quando do lançamento no cadastramento dos dados da vacina, com 
o registro das doses aplicadas não coincidindo, necessariamente, com a data da aplicação, já tendo 
tais erros no sistema sido sanados. 3. Desse modo, considerando que os indícios de irregularidade 
não foram corroborados pelas informações juntadas aos autos, o membro oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
046. Processo: 1.34.025.000072/2019-53 - Eletrônico  Voto: 202/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO SAO JOAO 
BOA VISTA-SP  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 
1. Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade no serviço prestado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) referente a dificuldade noticiada por cidadão para o 
recebimento do seguro-desemprego de pescador artesanal. 2. Realizadas as diligências, verificou-
se que o manifestante recebeu a parcela do seguro defesoe que a demora decorreu da ausência de 
atendimento de requisitos para a obtenção do referido seguro. 3. Concluiu-se que a dificuldade 
de recebimento foi uma inconsistência isolada, não se vislumbrando omissão por parte do INSS. 
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
047. Processo: 1.35.000.000455/2018-91 - Eletrônico  Voto: 203/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).RÓTULO DE VACINAS. 1. 
Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade na utilização de rótulos semelhantes em 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 26 
 

 
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. 

 

embalagens das vacinas de combate ao vírus da Influenzae às doenças Difteria e Tétano (DT) e 
Difteria, Tétano e Pertussis (DTP), o que poderia facilitar a ocorrência de troca de frascos no momento 
da aplicação e, por conseguinte, prejuízos à saúde pública. 2. Realizadas as diligências, verificou-se 
que está em andamento processo administrativo regulatório para a elaboração de ato normativo, cuja 
iniciava propôs a revogação do atual Manual de Identidade Visual (MIV) e o estabelecimento 
derequisitos mínimos para rótulos de medicamentos com destinação institucional e dedicadosao 
Ministério da Saúde para estabelecer ações de vigilância sanitária relavas à prevenção e àredução dos 
erros de medicação. 3. Considerando que a ANVISA já adotou as medidas necessárias à alteração dos 
rótulos das vacinas,aguardando apenas a publicação da nova norma,concluiu-se pelo arquivamento 
do feito. IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
048. Processo: 1.35.003.000028/2022-60 - Eletrônico  Voto: 292/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PROPRIÁ-SE  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação que noticia suposta cobrança 
irregular de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), pela Colônia de Pescadores do município 
de Propriá/SE (à qual o representante não é filiado), para contratação junto à Caixa Econômica 
Federal de linha de crédito ofertada aos pescadores artesanais e industriais de todo o Brasil. 2. 
Finalizada a instrução, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos ante a ausência 
de irregularidade, uma vez que: a) os interessados podem requerer a emissão de DAP 
gratuitamente junto a entidades públicas, conforme dispõe a Portaria nº 523/2018, da Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário(SEAD) em seu art. 3º, §4º: Fica 
garantido ao pretenso beneficiário, independentemente de filiação ou associação a qualquer dos 
emissores credenciados de caráter privado, obter gratuitamente o documento de DAP em 
qualquer ente público emissor;e b) não se verifica nenhuma obrigação na Portaria SEAD nº 523 
ou em outro ato normativo legal ou infralegal no sentido de que entidades sindicais e associativas 
devam emitir DAP para não filiados. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
049. Processo: 1.36.000.000160/2016-16 Voto: 311/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar eventuais 

irregularidades na execução do Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Pedro 
Afonso/TO. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, ante o fato de que, dentre as 
beneficiárias do programa assistencial que foram contempladas, mas não receberam o imóvel, 
uma delas não preencheu o perfil esperado já que possuía outros imóveis, enquanto a outra, 
embora participante de sociedade limitada, está habilitada a concorrer a nova seleção do 
Programa Minha Casa Minha Vida. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
050. Processo: 1.36.000.000512/2017-14 Voto: 304/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar 

eventuais irregularidades ligadas à infraestrutura e à destinação da área pertencente ao Setor 
Santo Amaro, localizado no Município de Palmas/TO. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, ante as informações de que os recursos para o beneficiamento do local, 
provenientes do PAC 2, já haviam sido aplicados e várias obras já foram devidamente executadas 
e que a destinação da área para o benefício da população carente foi comprovada com a 
construção de unidades habitacionais e a devida entrega às famílias previamente selecionadas em 
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programa assistencial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
051. Processo: 1.36.000.000721/2014-15 Voto: 323/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1. 
Procedimento instaurado para apurar eventual descumprimento, pelos municípios do estado do 
Tocantins, dos prazos relativos à elaboração dos Relatórios Anuais de Gestão referentes aos anos 
de 2012 e 2013, no Sistema de Apoio a Construção do Relatório Anual de Gestão - Sargsus, bem 
como dos planos Municipais de saúde para os anos de 2014-2017. 2. Considerando que a 
Correição Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral do MPF recomendou a promoção de 
arquivamento de alguns feitos com a concomitante instauração de Procedimento Administrativo, 
como o caso do presente procedimento, ante a necessidade de continuação da investigação, 
promoveu-se o arquivamento dos autos com a respectiva instauração de procedimento 
administrativo. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
052. Processo: 1.13.000.001019/2021-01 - Eletrônico  Voto: 231/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/AM. 1.Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar supostas irregularidades que teriam causado a destruição do Posto de 
Interiorização e Triagem (PITrig), incluindo o Alojamento de Transito de Manaus (ATM), em 
razão de inundação 2. Após sindicância, concluiu-se que as obras em terreno contíguo, de 
propriedade particular, possivelmente contribuíram para o dano. 3. O membro oficiante declinou 
da atribuição ao MP/AM, por ausência de interesse federal no feito, considerando que não houve 
negligência ou omissão por parte dos envolvidos nas atividades cotidianas do PITrig. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
053. Processo: 1.14.000.000381/2022-08 - Eletrônico  Voto: 321/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/BA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE 

MURITIBA/BA. EXPEDIDAS RECOMENDAÇÕES N. 1, 2 E 3/2015/PR-BA/17ºOTC. 
ACATADAS NA QUASE TOTALIDADE. PENDENTE O REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
POR PONTO ELETRÔNICO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS. 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DE 
ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL OU QUESTÃO SISTÊMICA QUE DEMANDE ATUAÇÃO 
DO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
054. Processo: 1.14.000.000383/2022-99 - Eletrônico  Voto: 308/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/BA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE SIMÕES 

FILHO. EXPEDIDAS RECOMENDAÇÕES N. 1, 2 E 3/2015/PR-BA/17ºOTC. ACATADAS 
NA QUASE TOTALIDADE. PENDENTE O REGISTRO DE FREQUÊNCIA POR PONTO 
ELETRÔNICO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS. SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DE ÓRGÃO 
PÚBLICO FEDERAL OU QUESTÃO SISTÊMICA QUE DEMANDE ATUAÇÃO DO MPF. 
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PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
055. Processo: 1.20.004.000094/2021-71 - Eletrônico  Voto: 223/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/MT. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar supostas irregularidades na aquisição, via leilão, de áreas cujas matrículas pertencem a 
famílias assentadas na Gleba denominada 'São Vicente', no município de Confresa- MT, com 
sobreposição de titularidade. 2. Ausência de área de titularidade do INCRA. Áreas particulares 
que, em decorrência da falência das empresas proprietárias foram invadidas e ocupadas por 
diversas famílias. 3. O membro oficiante declinou da atribuição ao MP/MT, por ausência de de 
interesse federal no feito, ante a não incidência sobre terras públicas federais, mas, apenas, terras 
particulares invadidas por particulares, sem qualquer relação com o Programa Nacional de 
Reforma Agrária. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
056. Processo: 1.01.000.000100/2021-86 - Eletrônico  Voto: 271/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito civil instaurado com vistas a apurar suposta irregularidade na indicação 
do General Joaquim Silva e Luna para ocupação do cargo de diretor- presidente da Petrobras. 2. 
Alegação de que esta indicação não estaria observando o critério da tecnicidade, implantando na 
estatal um representante que, em tese, não atende os preceitos esculpidos no artigo 17, incisos I 
e II, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 3. Após a devida instrução do feito, o 
Procurador da República oficiante salientou, em breve síntese, que, diante da formação do 
referido militar, bem como face à razoabilidade na interpretação dos dispositivos legais, 
notadamente da Lei nº 13.303/16 e do Decreto 8.945/2016, não se vislumbra flagrante ilegalidade 
na indicação e nomeação do Sr. Joaquim Silva e Luna ao cargo de Conselheiro da Administração 
da Petrobras e, posteriormente, Presidente da Companhia. 4. Estas as razões pelas quais 
determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios que 
demonstrem evidente ameaça ou lesão ao interesse público que justifique a atuação do Ministério 
Público. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
057. Processo: 1.10.001.000020/2017-25 Voto: 261/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

HOSPITAL GERAL DE FEIJÓ/AC (HGF). 1. Procedimento instaurado a partir de representação 
realizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (SINDMED/AC), para apurar a 
insuficiência de recursos materiais e humanos no Hospital Geral de Feijó (HGF). 2. Realizadas 
as diligências, verificou-se que a Secretaria de Estado da Saúde (SESACRE), após atuação do 
Ministério Público Federal, adotou as medidas necessárias a fim de corrigir as irregularidades 
constatadas. IRREGULARIDADES SANADAS. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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058. Processo: 1.14.000.000828/2021-50 - Eletrônico  Voto: 274/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1 Procedimento Preparatório que tem por 

objeto apurar a possibilidade de incorporação, ao Sistema Único de Saúde (SUS), da tecnologia 
relativa à cirurgia de Artroplastia Total de Quadril (ATQ) com utilização de cunhas de tântalo e 
de metais trabeculares alternativos. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: 
a)a SCTIE informouque a prótese para artroplastia de quadril de revisão com material diverso da 
primária (componente acetabular de metal trabecular para cirurgia de revisão de prótese de 
quadril) foi incorporada ao SUS, por meio da Portaria nº 7, de 18 de fevereiro de 2019e que as 
próteses de cerâmica-polietileno para artroplastia total de quadril em pacientes jovens foram 
incorporadas ao SUS, por meio da Portaria nº 4, de 18 de fevereiro de 2019; b) a SAES esclareceu 
que a demanda referente à inclusão no rol de componentes autorizados pelo SUS de tecnologia à 
base de cunhas de tântalo para a realização de cirurgias de Artroplastia Total de Quadril (ATQ) 
foi atendida, uma vez que com as recomendações da CONITEC supracitadas houve a alteração 
da descrição dos procedimentos, deixando clara a possibilidade de uso de dispositivos feitos de 
materiais metálicos, o que automaticamente inclui os componentes de tecnologia à base de cunhas 
de tântalo. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
059. Processo: 1.14.000.000886/2021-83 - Eletrônico  Voto: 264/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), EDITAL N. 01/2019. IRREGULARIDADE NA 
CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS COM NOTA INFERIOR À DO REPRESENTANTE. 
LISTAS DISTINTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E PcD. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
060. Processo: 1.14.000.001510/2021-96 - Eletrônico  Voto: 220/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 
SELETIVO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL . 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir 
de representação, na qual se relata possível irregularidade na realização do teste de aptidão física 
do concurso de seleção da Polícia Rodoviária Federal. 2. Consta dos autos que a questão se 
encontra judicializada, sendo que a quase totalidade das irregularidades apontadas por diversos 
candidatos que tiveram suas representações aderidas aos presentes autos tornou-se objeto da Ação 
Civil Pública nº 5097018-29.2021.4.02.5101, distribuída à 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro . 3. 
O membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência de irregularidade, 
no que concerne, especificamente, ao teste de impulsão horizontal e quanto a ao teste de barra 
fixa, que a controvérsia apresentada se encontra judicializada. 4. Notificado, o representante 
impetrou recurso, reiterando os termos da inicial. 5. O membro oficiante manteve o arquivamento 
por seus próprios fundamentos, ressaltando a intempestividade da peça recursal.. 6. Incidência do 
Enunciado nº 6: da 1a CCR: "Cabível a homologação do arquivamento quando o objeto do 
procedimento ou do inquérito civil, inclusive sob a perspectiva territorial, esteja sob apreciação 
do Poder Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o Ministério Público Federal 
como (co)autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-26, PP n. 
1.34.010.000629/2014-19)". PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
061. Processo: 1.14.012.000018/2021-64 - Eletrônico  Voto: 242/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE IRECÊ-
BA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 

irregularidades do curso de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica ofertado pelo 
Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito do IFBA, o qual ainda não foi 
reconhecido pelo Ministério da Educação, e, sobretudo, não tem Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC) aprovado por colegiado superior do IFBA. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento 
de queas irregularidades pontuadas foram devidamente sanadas pelo IFBA, inclusive com a 
informação de que os diplomas do curso de Licenciatura já estão sendo expedidos. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
062. Processo: 1.16.000.000513/2018-32 - Eletrônico  Voto: 324/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar o impasse administrativo entre a Receita 
Federal do Brasil e o Detran/DF no que se relaciona às exigências de ambos os órgãos para a 
concessão de benefício tributário dado a portadores de deficiência na aquisição de veículo 
automotor. 2. Exigência pela RFB do CPF do médico subscritor do laudo que atesta a deficiência 
e de assinatura do responsável pela unidade de saúde. 3. O MPF emitiu a Recomendação 
7/2021/MPF/PRDF/2ºOFCID, em que sugeriu ao Secretário da RFB a dispensa das citadas 
informações para o prosseguimento do procedimento tributário. 4. Apesar do acolhimento parcial 
da mencionada recomendação ministerial pela RFB, o membro oficiante promoveu o 
arquivamento, dado que nenhum requerimento, desde 2019, foi rejeitado pela ausência do CPF 
no laudo médico ou pela não constatação da assinatura do administrador da unidade de saúde no 
âmbito do Distrito /Federal. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
063. Processo: 1.16.000.001035/2019-69 - Eletrônico  Voto: 272/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito civil instaurado com vistas a apurar denúncia de ocorrência de 
problemas na operação dos Hospitais Universitários Federais, no caso do Distrito Federal pelo 
Hospital Universitário de Brasília - HUB/UNB, relacionados à malversação de recursos públicos 
na gestão da saúde pública que levam a sucateamentos das estruturas físicas, de aparelhamentos 
e tecnologias, de insumos à saúde, além de defasagem nos quadros de recursos humanos, mesmo 
após a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, apresentando-se, para 
tanto, dossiê contendo informações acerca do HUB/UNB após a criação da EBSERH. 2. Após 
identificar que a questão encontra-se sob análise do TCU, o membro ministerial salientou que a 
atuação do MPF, no caso concreto, deve ser subsidiária aos órgãos de controle (TCU e CGU) 
com atribuição para a realização de auditoria operacional em relação ao Hospital Universitário 
de Brasília e na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 3. Concluiu, então, que 
não há utilidade em manter o presente feito em instrução, apenas para aguardar o resultado da 
auditoria que será conduzida pelo TCU, acerca dos fatos ora apreciados, inclusive porque o MPF 
será notificado acerca do resultado da análise técnica do órgão de contas da União. 4. Esta a razão 
pela qual determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
064. Processo: 1.16.000.003071/2020-09 - Eletrônico  Voto: 365/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
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Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO 

PÚBLICO. REPRESENTANTE BUSCA A INTERVENÇÃO DO MPF PARA VER SUA 
CARGA HORÁRIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO RETIFICADA NO CADASTRO 
NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES). DIREITO INDIVIDUAL 
DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
065. Processo: 1.18.001.000155/2019-64 - Eletrônico  Voto: 361/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RODOVIA FEDERAL. MANUTENÇÃO. DNIT. 

MEDIDAS SATISFATÓRIAS ADOTADAS. CONCESSÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO 
OBJETO. 1. Inquérito civil instaurado com base em manifestação da Polícia Rodoviária Federal, 
com a finalidade de apurar as ações de manutenção do pavimento asfáltico da rodovia BR-153, 
no trecho entre Jaraguá/GO-Anápolis/GO e Jaraguá/GO-Ceres/GO, pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes - DNIT.2.Após a coleta de diversas informações junto ao órgão 
investigado acerca das medidas que vinham sendo tomadas pelo Governo Federal no que diz 
respeito à manutenção da pista, restou demonstrado que medidas satisfatórias haviam sido 
tomadas no intuito de minimizar as irregularidades inicialmente apontadas.3.No entanto, ao longo 
da tramitação do feito, a União firmou contrato de concessão da rodovia com a empresa 
Consórcio Eco 153, pelo prazo de 35 anos, transferindo a ela a gestão do trecho, ocasionando, 
portanto, a perda de objeto do presente inquérito. 4.Baseado nisso o Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
066. Processo: 1.19.000.000073/2022-98 - Eletrônico  Voto: 236/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 
SELETIVO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação, na qual se relata 
supostas irregularidades no âmbito de edital nº 44 de 30/10/2020, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Ifma, para a contratação de professor substituto 
de administração para o campus de Pinheiro (Edital). 2. Narra o representante a nomeação de 
candidatos aprovados para outras unidades do Ifma, e não para o campus de Pinheiro, e que o 
edital previa somente 1 vaga e, no entanto, o resultado final do concurso foi homologado com 16 
candidatos aprovados. . 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 
ausência de irregularidade, considerando que o item 1.3 do edital nº 44/2020 dispõe, que "será 
criado cadastro de reserva que poderá ser aproveitado por outros campi do IFMA(..)". 4. 
Notificado, o representante impetrou recurso, argumentando, em síntese, que, foram aprovados 
16 candidatos quando o concurso oferecia apenas 1 vaga, o que estaria em desacordo tanto com 
o Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009 como o Decreto nº 9.739, de 28/03/2019. 5. O membro 
oficiante manteve o arquivamento por seus próprios fundamentos, ressaltando que o art. 27, § 2º, 
do Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, repetindo norma que já constava no Decreto 6.944, de 21 de 
agosto de 2009, estipula que "independe de autorização do Ministro de Estado da Economia o 
provimento de cargo de docente e a contratação de professor substituto em instituições federais 
de ensino, observado o limite autorizado para o quadro docente. Dessa forma, existindo vagas 
para o quadro docente da instituição e havendo a necessidade de contratação de profissionais, não 
se mostra irrazoável a convocação de aprovados em número suficiente para atender à necessidade 
da instituição. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 
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067. Processo: 1.20.004.000253/2021-38 - Eletrônico  Voto: 312/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar 

suposta irregularidade na atuação de um dos líderes do Projeto Descentralizado de Assentamento 
Sustentável (PDAS) no Município de Barra do Garças/MT. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, ante a circunstância de que (i) a Secretaria Municipal de Assistência Social 
noticiou que a distribuição de cestas básicas é feita com base em critérios objetivos, não havendo 
influência de líder local na escolha das famílias a serem beneficiadas e (ii) apenas um dos filhos 
do líder local será contemplado com lote no PDAS e não há indícios de irregularidades na sua 
escolha a demandar a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
068. Processo: 1.20.004.000459/2020-87 - Eletrônico  Voto: 296/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DE PESSOAL. 

BARRA DE GARÇAS/MT. 1. Inquérito civil instaurado com o propósito de apurar notícia da 
falta de médicos legistas no Instituto Médico Legal de Barra de Garças/MT, visando contratação 
urgente de pessoal, bem como estabelecer diretrizes aos médicos nomeados ad hoc que 
desempenhem as funções determinadas. 2. Com a publicação do Edital nº 002/2022-
SEGES/SESP/MT, de 05 de Janeiro de 2022, o Procurador da República oficiante destacou que 
não vislumbrava motivos para a continuidade de tramitação do feito. Isso porque o referido edital 
contempla o cargo de Perito Oficial Médico Legista para a região de Barra do Garças/MT, além 
de outras especialidades. 3. Lembrou que a despeito de o edital não contemplar vagas imediatas, 
mas somente cadastro de reserva, os candidatos serão convocados aos cargos, no interesse da 
Administração, na medida de suas vacâncias e disponibilidade orçamentária. 4. Estas as razões 
pelas quais determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
069. Processo: 1.21.001.000369/2014-31 Voto: 275/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO . 1. Inquérito Civil instaurado com a 

finalidade de acompanhar as ações do Projeto Ministério Público pela Educação (MPE-duc) no 
município de Nova Andradina/MS 2. Durante a tramitação do feito, foram destacadas diversas 
diligências tais como: reuniões, visitas in loco, encaminhamento de ofício às escolas públicas de 
ensino para que se manifestassem sobre as melhorias promovidas e audiência virtual. 3. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que os objetivos do 
projeto foram satisfatoriamente atingidos, tendo o procedimento atingido seus fins. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
070. Processo: 1.21.001.000376/2014-32 Voto: 334/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RETORNO DE AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO (MPEduc). MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ/MS. 1. Inquérito 
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Civil instaurado com o seguinte objeto: implementação do Projeto Ministério Público pela 
Educação (MPEduc) no município de Batayporã/MS. 2. Ao término da instrução, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, em síntese, sob os seguintes fundamentos: a) todas 
as etapas do projeto MPEDUC no Município de Batayporã foram executadas, sendo que todas as 
principais irregularidades relativas à educação estadual foram sanadas com a reforma integral da 
Escola Estadual Braz Sinigáglia e da Escola Estadual Jan Antonin Bata. Do mesmo modo, o MPF 
conseguiu que o Corpo de Bombeiros ministre curso de Brigadista nas escolas locais, o que 
também foi um avanço; b) quanto à escola municipal Anísio Teixeira da Silva, o município 
informou que todas as providências já estão sendo tomadas, bem como a referida escola passará 
por uma reestruturação e melhorias no muro e refeitório no ano de 2022, assim como foi realizado 
um convênio com a SED para reforma de dois pavilhões de salas de aula ec) mesmo diante da 
existência de uma escola municipal com problemas estruturais, o pleno acesso à educação não 
resta prejudicado, pois todos os alunos estão matriculados e não há falta de vagas, sendo que o 
município possui IDEB de 5,5 pontos, acima da média nacional e estadual. 3. Enviada cópia 
integral dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que julgar cabíveis. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
071. Processo: 1.22.003.000142/2021-67 - Eletrônico  Voto: 328/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. INFRAÇÕES COMETIDAS POR DIFERENTES PESSOAS JURÍDICAS E 
FÍSICAS EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ATRIBUIÇÃO DA PRM/UBERLÂNDIA NOS 
ÚLTIMOS 6 MESES. DESMEMBRAMENTO DO PRESENTE FEITO E INSTAURAÇÃO DE 
UM EXPEDIENTE ESPECÍFICO PARA INVESTIGAR CADA UM DOS 5 MAIORES 
INFRATORES IDENTIFICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PRESENTE 
APURATÓRIO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
072. Processo: 1.22.003.000686/2021-29 - Eletrônico  Voto: 368/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE 
INFRAÇÕES REITERADAS EM NOME DA INVESTIGADA. 1. Trata-se de procedimento 
preparatório instaurado para apurar suposto trânsito de veículo com excesso de carga em rodovia 
federal. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, após informações da PRF, 
DNIT e ANTT sobre a existência de apenas 7 autuações por excesso de peso nos últimos 60 
meses, concluindo pela ausência de reiterado descumprimento das normas de excesso de peso em 
tráfego de veículos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
073. Processo: 1.22.010.000613/2020-67 - Eletrônico  Voto: 250/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IPATINGA-MG  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para 

verificar se as obraslocalizadas no Município de Ipatinga/MG, construídas por meio do Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil (Proinfância), foram realmente concluídas. 2. Arquivamento promovido sob o 
fundamento de que todas as obras objeto do presente procedimento, executadas por meio do 
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Programa Nacional de Reestruturação e e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância), encontram-se concluídas e estão com o código INEP. 
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
074. Processo: 1.22.013.000156/2018-66 - Eletrônico  Voto: 306/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS-EBCT. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NA ENTREGA DE 
MERCADORIAS INTERNACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR 
RECLAMAÇÃO NA OUVIDORIA. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. IMPLEMENTAÇÃO 
DE MELHORIAS. REPRESENTANTE INSTADO A SE MANIFESTAR ACERCA DO 
INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO FEITO, PORÉM SE MANTEVE INERTE. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
075. Processo: 1.22.013.000268/2021-12 - Eletrônico  Voto: 357/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA (INEP). 1.Trata-se de Notícia de Fato autuada para 
apurar descumprimento da Portaria n. 328/2018/MECque suspende os pedidos de autorização 
para novos cursos de graduação de medicina por cinco anos. 2. Alega o representante 
oprosseguimento ao pedido administrativo de autorização para o curso do Instituto Nacional de 
Ensino Superior e Pós-graduação Padre Gervásio (INAPÓS). 3. Consta dos autos que a questão 
foi judicializada. 4. Incidência do enunciado nº. 6 da 1ª CCR. 4. O representante interpôsrecurso 
em que requer análise quanto ao relatório de avaliação da instituição representada. 5. Incabível 
intervenção do MPF. 5.1 Atribuição do Ministério da Educação para análise da avaliação dos 
cursos superiores, autorização e credenciamento das instituições respectivas. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
076. Processo: 1.23.000.000160/2022-12 - Eletrônico  Voto: 338/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARÁ. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DELAUDO, NO ATO DA INSCRIÇÃO, 
PARA QUE OS CANDIDATOS POSSAM CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA A UFPA PARA, EM 
LINHAS GERAIS, AFASTAR O CUMPRIMENTO DOREQUISITO NO ATO DA 
INSCRIÇÃO, POSTERGANDO-SE A APRESENTAÇÃO PARA O MOMENTO DA 
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO/POSSE. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 
IRREGULARIDADE SANADA.PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
077. Processo: 1.25.000.004082/2021-70 - Eletrônico  Voto: 355/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
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Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1 .Notícia de fato autuada, a partir de cópias 
de procedimento encaminha pelo Ministério Público Estadual do Paraná, para apurar a alegação 
de que a previsão de construção do "megabairro, empreendimento a ser realizado no local do 
autódromo Internacional de Curitiba no Município de Pinhais/PR, causaria impactos urbanísticos, 
imobiliários, de mobilidades, além de impactar as linhas férreas de interesse da União. 2. O 
membro oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento de que a representação não traz 
maiores informações das razões deo empreendimento causaralgum dano à linha férrea. 2.1. 
Acrescentou que, com relação ao fechamento do Autódromo Internacional localizado no 
Município de Pinhais/PR, o MP/PR arquivou a representação por entender que o fato não 
apresentava nenhuma irregularidade, visto que o Autódromo é um empreendimento privado 
localizado na cidade de Pinhais/PR. 3. Notificado, o representante interpôs recurso com as 
seguintes alegações: i)o fechamento do Autódromo tem como causa a recente aprovação do 
projeto de lei municipal nº 2489/2021, que autoriza o Município de Pinhais a executar uma 
Operação Urbana Consorciada (OUC), o que impactaria os demais municípios da região 
metropolitana de Curitiba; ii) os usuários permanentes do Autódromo não foram consultados da 
mencionada OUC; iii) a lei municipal nº 2489/2021 prevê uma série de benfeitorias e alterações 
ao longo da via férrea de modo que estas áreas do domínio da União seriam alteradas sem sua 
participação e iv) tramita no IPHAN processo de tombamento do citado Autódromo. 4. 4. 
Manutenção da decisão de arquivamento sob os seguintes fundamentos: i) o representante propôs 
ação perante à justiça estadual buscando impedir a demolição do Autódromo Internacional de 
Curitiba, pois está transitando perante o IPHAN procedimento de tombamento do referido 
imóvel. Assim, a questão encontra-se judicializada; ii) com relação à alegação de que os usuários 
permanentes do Autódromo não foram consultados, não há interesse da União; iii) quanto aos 
questionamentos feitos a respeito da Lei Municipal de Pinhais nº 2.489/2021 verifica-se que: a) 
a Operação Urbana Consorciada (OUC) tem o objetivo de melhorar e transformar 
urbanisticamente, ambientalmente, socialmente e incentivar o desenvolvimento econômico ao 
longo da ferrovia. Não se demonstra, portanto, que haverá interferência diretamente na linha 
férrea e b) de acordo com o art. 3, XV da referida lei, a OUC tem como objetivo específico 
reassentar as famílias que ocupam irregularmente a faixa de domínio da ferrovia. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
078. Processo: 1.26.000.002519/2021-01 - Eletrônico  Voto: 218/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

com a finalidade de apurar eventuais irregularidades no ensino remoto do Colégio de Aplicação 
da Universidade Federal de Pernambuco e na ausência de previsão de retomada das aulas 
presenciais, ainda que em regime híbrido. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 
fundamentos: a) o CAp/UFPE demonstrou estar adotando as medidas necessárias para sanar tais 
pendências e assegurar o retorno presencial das atividades letivas em fevereiro de 2022; b) a 
questão do retorno das atividades presenciais foi judicializada, desde 10 de novembro de 2021, 
por alunos do CAp/UFPE, sem que se tenha notícia de decisão do Poder Judiciário Federal 
determinando o retorno das atividades presenciais no CAp/UFPE até o momento. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
079. Processo: 1.27.002.000046/2021-42 - Eletrônico  Voto: 327/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FLORIANO-PI  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONTRATAÇÃO DIRETA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 
a contratação para compra de combustível pelo município de Marcos Parente/PI, na modalidade 
dispensa de licitação, com recursos provenientes de transferência do FNAS, SUS, FNDE e 
FUNDEB. 2. O município esclareceu que a dispensa se deu em razão da necessidade de manter 
o abastecimento da frota de veículos da prefeitura, uma vez que o último contrato de fornecimento 
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de combustível havia expirado em 31/12/2020, sendo impossível ao chefe do executivo, 
empossado em 1º/01/2021, prorrogar o referido contrato. 3. Finalizada a instrução, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos, aos seguintes fundamentos: a) poucos dias após a 
contratação direta, foi publicado edital de licitação para aquisição de combustíveis, versando 
sobre o mesmo objeto da contratação emergencial, corroborando que aquela fora feita apenas 
para suprir a situação emergencial e transitória; b) as contratações fundamentadas em hipótese de 
situação emergencial não necessitam observar os limites de valores de dispensa previstos no 
artigo 24, incisos I e II da lei de licitações, bastando a observância quanto ao prazo de até 180 
dias e a necessidade para atender a situação emergencial; e c) no procedimento formal de dispensa 
houve motivação da razão da escolha do fornecedor e da justificativa de preço e publicação do 
termo de ratificação e do extrato do contrato na imprensa oficial como forma de conferir eficácia 
dos atos, conforme o parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/63. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
080. Processo: 1.27.003.000162/2019-37 - Eletrônico  Voto: 278/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARNAIBA-PI  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito civil instaurado para apurar a licitude na instalação, pela 
Fecomércio/Sesc, de escola militar com o nome de Presidente da República em exercício. 2. A 
atribuição de nome de pessoa viva a bem público, além de malferir o princípio da impessoalidade, 
é vedada pela Lei nº 6.454/1977, a todas as pessoas que, a qualquer título, recebam recursos 
públicos, alcançando, assim, as entidades integrantes do Sistema S. 3. Posteriormente, as 
entidades mantenedoras da escola militar desistiram da referida atribuição. PERDA DO 
OBJETO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
081. Processo: 1.27.003.000281/2019-90 - Eletrônico  Voto: 270/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARNAIBA-PI  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. CREDENCIAMENTO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). 1. Procedimento 
instaurado para apurar eventual oferta irregular de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu pela instituição de ensino Faculdades Integradas Do Brasil - UNIFUTURO, em parceria 
com a instituição de ensino estrangeira Flórida Cristian University (FCU / EUA). 2. O MEC 
informou que a Unifuturo está autorizada a ofertar cursos de graduação e pós graduação lato 
sensu, inexistindo irregularidade. 3. Verificou-se que a Unifuturo nunca ofereceu curso de 
mestrado propriamente seu. 4. Quanto ao curso de mestrado indicado pelo representante, 
verificou-se que o curso não foi ofertado pela Unifuturo, mas sim pela Flórida Cristian University 
(FCU / EUA), com a qual firmou convênio de cooperação técnico-cientifica, na qual os diplomas 
expedidos por esta instituição de ensino estrangeira seguem a tramitação regular de revalidação 
ou de reconhecimento vigente no País. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
082. Processo: 1.28.000.001675/2021-72 - Eletrônico  Voto: 339/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO 

PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 1. Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar possível 
descumprimento de normas e prazos do Edital nº 026/2021-PROESP, referente ao certame para 
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seleção de docentes para a área de História Econômica Geral/História do Pensamento Econômico 
da UFRN. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob os seguintes 
fundamentos: i) com relação à alegação de discrepância entre a elaboração de questões da prova 
e a expectativa de resposta não cabe a este órgão Ministerial a substituição da Banca Examinadora 
na formulação e apreciação do conteúdo das questões; ii) no que se refere ao suposto desrespeito 
ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a disponibilização da prova escrita e das fichas de 
avaliação não houve prejuízo à candidata, tendo em vista que seu pedido de reconsideração, 
mesmo após o fim do prazo recursal, foi recebido e avaliado pela Comissão Examinadora; iii) 
quanto à alteração da sistemática do sorteio do tema das provas didáticas, na hipótese de não ser 
possível o uso da internet ou computador, não configura circunstância idônea à caracterizar 
violação e iv) no que diz respeito à ausência da Comissão Examinadora do local de prova, a 
justificativa apresentada foi de que em razão da pandemia no novo coronavírus, o concurso 
aconteceu de forma presencial apenas para os candidatos, em desacordo com a que dispõe o art. 
13, III da Resolução nº 150/2019-CONSEPE. No entanto, não se mostra razoável, proporcional 
e condizente com o melhor interesse público, a anulação de todo um certame por uma mera 
irregularidade que, conforme análise do apuratório, não teve nenhuma evidência de prejuízo aos 
candidatos, tampouco fraude, vazamento de questões ou correlatos.3. Notificada, a representante 
interpôs recurso, em síntese, sob o fundamento que não foi observado o princípio da igualdade. 
A Universidade não se preocupou em preservar a saúde dos fiscais e dos candidatos tais como se 
preocupou em preservar a saúde e a vida dos avaliadores. 4. O membro oficiante manteve a 
promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
083. Processo: 1.28.000.001863/2020-10 - Eletrônico  Voto: 352/2022 Origem: 

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

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar suposta irregularidade na posse de novos servidores (técnicos de laboratório de 
anatomia e necropsia destinados para o departamento de morfologia) na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), aprovados em segundo e terceiro lugares em concurso público 
regido pelo Edital nº 016/2019. 2. Segundo o noticiante, o edital previa apenas uma vaga para o 
referido cargo, o qual teria sido extinto pelo Decreto nº 10.185/2019. 3. Oficiada, a UFRN 
informou que "da análise do Decreto Nº 10.185/2019, constata-se que, no caso do Anexo I, ocargo 
de Técnico de Laboratório (DL 1445-76, CÓDIGO DO CARGO: 701472) não correspondeao 
cargo de Técnico de Laboratório - Área (Anatomia e Necropsia), previsto no Edital Nº016/2019, 
referente ao concurso público em tela, que tem o código 701214". 4. Ademais, encaminhou cópia 
dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, demostrando que foram considerados legais, para 
fins de registro, os atos de admissão dos mencionados servidores. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
084. Processo: 1.29.000.001002/2021-85 - Eletrônico  Voto: 257/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para verificar eventuais providências adotadas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) em relação a advogado que estaria se promovendo, bem como o 
escritório em que trabalha, ao ajuizar, sem cobrança de honorários, ações indenizatórias contra 
médicos/hospitais/Estado nos casos em que o óbito ocorreu por negligência/imperícia médica, 
desprezando tratamento precoce. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) 
a OAB informou que o processo disciplinar tramita em sigilo e não pode encaminhar as 
informações solicitadas, em razão do disposto no art. 72, § 2º, da Lei n.º 8.906/94; b) foi adotada, 
no âmbito do MPF, a medida possível quanto ao fato objeto do procedimento, qual seja, 
representação à autarquia profissional para instauração de procedimento ético acerca do fato 
narrado. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
 
085. Processo: 1.29.002.000021/2021-74 - Eletrônico  Voto: 228/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurarproblemas existentes no perímetro urbano no município de Vacaria, nas BR 116 e 285. 2. 
Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) quanto à falta de locais específicos 
para parada de coletivos nas BR 116 e 285, tal irregularidade poderá ser solucionada nos autos 
da Ação Civil Pública já ajuizada; b) no que diz respeito à iluminação no perímetro urbano, o 
ente municipal logrou comprovar a substituição por lâmpadas do tipo led; c) por fim, a instalação 
e monitoramento de controladores eletrônicos de velocidade foi concluída, estando os 
equipamentos em funcionamento desde outubro de 2021. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
086. Processo: 1.30.009.000118/2021-04 - Eletrônico  Voto: 235/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S PEDRO 
DA ALDEIA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. VACINAS. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual 
irregularidade na rede pública de saúde decorrente de possível falta de vacina BCG e de teste do 
pezinho nas unidades de saúde do Município de São Pedro da Aldeia/RJ. 2. Realizadasas 
diligências, verificou-se que a vacinação já havia retomado de forma regular com a utilização de 
seringa diversa, indicada pela Secretaria Estadual de Saúde, e que os testes do pezinho 
continuavam sendo fornecidos de forma regular, com ampliação do horário e dias de atendimento, 
gerando ainda um avanço de testes realizados. IRREGULARIDADES SANADAS. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
087. Processo: 1.30.012.000552/2010-74 Voto: 299/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
(INSS). 1. Procedimento instaurado para acompanhar a adoção de providências, pelo INSS, 
objetivando o aperfeiçoamento do sistema de controle de erros e fraudes contra benefícios sociais, 
tendo por base o Acórdão n° 668/2009, proferido pelo Tribunal de Contas da União no bojo do 
Processo TC 013.337/2008-0, no qual foi determinado à autarquia previdenciária a adoção de 
diversas medidas para tal finalidade. 2. Ao longo de onze anos, o procedimento acompanhou as 
medidas corretivas e de aperfeiçoamento adotadas pelo INSS e outros órgãos envolvidos. 3. 
Verificou-se que sobrevieram importantes alterações legislativas e normativas que fizeram com 
que o quadro fático referente à concessão e manutenção do BPC fosse substancialmente distinto 
do existente no ano de 2010, quando da instauração dos autos. 4. Considerando aalteração do 
quadro fático-jurídico decorrente de uma série de medidas normativas e operacionais 
implementadas pelo INSS, que fortaleceram os sistemas de controle, concessão e fiscalização do 
BPC no âmbito do INSS - dando cumprimento às recomendações do TCU, o membro oficiante 
concluiu pelo arquivamento do feito.IRREGULARIDADES SANADAS. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 39 
 

 
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. 

 

088. Processo: 1.30.017.000064/2021-70 - Eletrônico  Voto: 350/2022 Origem: PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. MARINHA DO BRASIL. 1. 
Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade em processo seletivo da Marinha, 
especialidade professor de geografia (Angra dos Reis - RJ) por possível descumprimento em regra 
prevista em edital. Segundo o representante, o primeiro colocado do processo seletivo seria 
portador da doença "Diabetes Tipo 1", e deveria ser desclassificado do concurso por violação 
expressa ao termo do edital que diz respeito à doença. 2. Não restou evidenciada comorbidade 
pelo candidato, seja por força de respostas aos questionários, seja nos exames clínicos e 
laboratoriais realizados. 3. Verificou-se que o processo seguiu os ditames do edital no que tange 
à inspeção de saúde, não sendo constatadas irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
089. Processo: 1.33.000.002337/2021-98 - Eletrônico  Voto: 277/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA. EDITAL Nº 121/2019. SELEÇÃO PARA PROFESSOR. 
IRREGULARIDADES NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. CONFORMIDADE 
PERANTE O EDITAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO SE INSEREM NO MÉRITO 
ADMINISTRATIVO, CUJA REVISÃO REFOGE ÀS ATRIBUIÇÕES DO MPF. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
090. Processo: 1.33.000.002515/2021-81 - Eletrônico  Voto: 276/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. ANVISA. MOROSIDADE EM LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTO 
IMPORTADO. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MEDICAMENTO. 
PERDA DO OBJETO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
091. Processo: 1.34.001.001432/2022-16 - Eletrônico  Voto: 345/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

. 1. Trata-se de notícia de fato autuada para apurar suposta inércia do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de São Paulo - CREA-SP e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo - CAU-SP em fiscalizar obra em condomínio residencial que causou dano no imóvel 
da representante. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência 
de omissão dos referidos Conselhos, tratando-se de inconformismo da noticiante quanto às 
providências oferecidas pelo CREA-SP para averiguar os fatos por ela narrados, que são de 
natureza nitidamente particular. De fato, no caso dos autos resta caracterizada a natureza 
individual do direito pleiteado, o que afasta a atuação do Ministério Público Federal, nos termos 
do artigo 15 da LC n.º 75/93 . 3. A representante impetrou recurso reiterando os termos da peça 
inicial. 4. O membro oficiante manteve sua decisão por suas próprias razões. 5. Assiste razão ao 
membro oficiante. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
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ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
092. Processo: 1.34.001.002202/2021-85 - Eletrônico  Voto: 342/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIFICULDADE PARA O 

RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO AUXÍLIO-DOENÇA. GRANDE 
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS DESTA ESPÉCIE AGUARDANDO APRECIAÇÃO. 
INSTRUÇÃO DO FEITO. NOTÍCIA DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA 
INDIVIDUAL, BEM COMO DE QUE, SOB A PERSPECTIVA COLETIVA, A NOVA 
SISTEMÁTICA ADOTADA PELO INSS PARA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS 
DE AUXÍLIO-DOENÇA GARANTIU UMA MAIOR RAPIDEZ NA CONCESSÃO DESSE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
093. Processo: 1.34.001.004700/2020-81 - Eletrônico  Voto: 241/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. 1. 

Inquérito Civil instaurado a partir de representação do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO)em face da Portaria nº 544/2020, do Ministério da 
Educação, que permite a realização de estágio supervisionado via EAD, o que acarretaria sérios 
prejuízos à formação profissional do operador de saúde. 2. Sustenta ainda o representante que a 
norma em questão não abrangeu os cursos de medicina, ferindo assim princípios constitucionais 
como a isonomia e a igualdade em cursos da área da saúde. 3. Finalizada a instrução, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos, aos seguintes fundamentos: a) a medida 
questionada pelo representante destina-se ao período da epidemia da Covid-19, cujas principais 
medidas de saúde, especialmente até a vacinação, promovem o distanciamento social, com 
repercussões diversas sobre o desenvolvimento das rotinas pessoal e profissional dos brasileiros; 
b) as tecnologias hoje existentes permitem a realização de atividades com interação entre pessoas, 
sem necessidade de aproximação física; e c) a existência de profissões de saúde diversas não 
exige uniformidade de toda e qualquer medida incorporada em uma política pública de ensino, 
de modo que a não inclusão do curso de medicina na mencionada portaria não deve ser entendida 
como ato discriminatório. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
094. Processo: 1.34.001.005460/2019-07 - Eletrônico  Voto: 329/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MÉDICOS E ODONTÓLOGOS DO SUS. 

CONTROLE. HOSPITAL SÃO PAULO. 1. Procedimento instaurado com vistas a apurar o 
cumprimento da Recomendação nº 59/2014, acerca do controle social dos horários de 
atendimento e do registro de frequência de médicos e odontólogos do SUS, especificamente em 
relação ao Hospital São Paulo. 2. Após a devida instrução do feito, o membro ministerial salientou 
que restou demonstrado que o Hospital São Paulo adotou medidas efetivas para suprir a 
deficiência dos controles voltados ao cumprimento da jornada de trabalho. 3. Assim, não havendo 
outras irregularidades, determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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095. Processo: 1.34.001.007904/2021-55 - Eletrônico  Voto: 348/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÕMICA FEDERAL. ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DE 
VISTORIAS DE OBRAS FINANCIADAS POR PESSOA FÍSICA. INFORMAÇÕES 
PRESTADAS. PROCEDIMENTO OTIMIZADO EM BENEFÍCIO DO CIDADÃO. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
096. Processo: 1.34.016.000235/2021-21 - Eletrônico  Voto: 252/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a destinação dos recursos federais 
vinculados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) pelo Município de 
Piedade/SP. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dado que, segundo informações 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o saldo restante do programa foi utilizado 
em deslocamento para monitoramento no município, o qual foi zerado no mês de setembro de 
2020. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
097. Processo: 1.36.000.000283/2015-76 Voto: 317/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. Inquérito Civil instauradocom o objetivo 

de apurar supostas irregularidades no cadastro para recebimento de casas populares do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no Município de Porto Nacional-TO. 2. Arquivamento 
promovido para cumprir recomendação da Corregedoria do MPF, na Correição Ordinária 
realizada em novembro de 2021, considerando não haverelementos suficientes para propor ação 
civil pública ou para encerrar as investigações, com a concomitante instauração de Procedimento 
Administrativo. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
098. Processo: 1.16.000.003429/2020-95 - Eletrônico  Voto: 302/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. 

Inquérito civil instaurado com o intuito de garantir a oferta do fármaco ZOLGENSMA®, 
utilizado no tratamento da doença conhecida como AME - Atrofia Muscular Espinhal, Tipo 1, 
doença genética degenerativa do sistema nervoso central. 2. O procedimento foi inicialmente 
arquivado, tendo em vista tratar-se de direito individual não inserido entre as atribuições do MPF. 
3. Em momento posterior, o expediente passou a analisar a possibilidade de acompanhar a 
incorporação do fármaco Zolgensma ao SUS e a sua aquisição e distribuição aos Estados, 
figurando a questão do acompanhamento da questão do fornecimento do fármaco "Zolgensma" 
ao menor G. A. M objeto de outro expediente. 4. Ocorre que o membro ministerial determinou o 
arquivamento do feito analisando a questão sob a perspectiva meramente individual, já superada 
nestes autos e objeto de acompanhamento em outro expediente. 5. Necessidade de 
prosseguimento das investigações, oficiando-se, em particular, o especialista indicado pela SBG 
para que apresente "informações acerca da utilização do medicamento ZOLGENSMA, para o 
tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), esclarecendo questões relacionadas à eficácia 
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e segurança do fármaco, notadamente em comparação com o medicamento fornecido pelo SUS, 
qual seja, Spinraza, pontuando a capacidade curativa ou não dos preditos medicamentos e, caso 
possível, estabelecer uma relação de custo x efetividade entre ambos os produtos". 6. Ademais, 
se faz necessário buscar informações junto à CMED sobre se foi já foi analisado o pedido de 
reconsideração/recurso que busca alterar o preço do produto em discussão, além das demais 
diligências que o membro oficiante entender pertinentes para esclarecimento dos fatos trazidos 
ao conhecimento do Ministério Público Federal. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, RESGUARDADO O PRINCÍPIO DA 
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da 
promoção de arquivamento, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento das 
investigações, resguardado o princípio da independência funcional. 

 
099. Processo: 1.14.000.000380/2022-55 - Eletrônico  Voto: 310/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/BA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE MADRE 

DE DEUS. RECOMENDAÇÃO N. 2/2015/PR-BA/17ºOTC PARA INSTALAÇÃO DE PONTO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS NÃO CUMPRIDA EM SUA TOTALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DE ÓRGÃO PÚBLICO 
FEDERAL OU QUESTÃO SISTÊMICA QUE DEMANDE ATUAÇÃO DO MPF. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
100. Processo: 1.14.000.000382/2022-44 - Eletrônico  Voto: 315/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/BA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DE JESUS. EXPEDIDAS RECOMENDAÇÕES N. 1, 2 E 3/2015/PR-BA/17ºOTC. 
ACATADAS NA QUASE TOTALIDADE. PENDENTE O REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
POR PONTO ELETRÔNICO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS. 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DE 
ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL OU QUESTÃO SISTÊMICA QUE DEMANDE ATUAÇÃO 
DO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
101. Processo: 1.27.001.000129/2021-41 - Eletrônico  Voto: 279/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PICOS-PI  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/PI. SAÚDE. VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19. OFÍCIO CIRCULAR N. 5/2021/GIAC-COVID19. PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI. AVALIAÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DE 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE 
IMUNIZANTES FORA DO PRAZO DE VALIDADE. EVENTUAL FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DOS ESTADOS E DOS 
MUNICÍPIOS PARA A ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA 
VACINAÇÃO NOS TERMOS DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
102. Processo: 1.00.000.003804/2022-29 - Eletrônico  Voto: 344/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO 

INDIVIDUAL. 1. Procedimento Administrativo instaurado para apurar irregularidade na 
eliminação da representante de processo seletivo da cidade de Eunápolis, em razão da falta de 
documentação. 2. O procurador oficiante indeferiu a instauração do inquérito civiltendo em vista 
tratar-se de direito individual disponível. 3. Notificada, a representante apresentou recurso nos 
mesmos termos da representação inicial. 4. O procurador oficiante manteve a decisão de 
arquivamento pelos próprios fundamentos. 5. A1ª CCR editou enunciado por meio do qual orienta 
pelaausência de atribuição do Ministério Público Federal para apurar irregularidades/ilegalidades 
relativas a concursos públicos estaduais, distritais ou municipais. 6. Dessa forma, a presente 
promoção de arquivamento deve ser recebida como declínio de atribuição ao Ministério Público 
do Estado da Bahia, que detém atribuição para análise das irregularidades apontadas.PELO 
RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO, COM A CONSEQUENTE REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA BAHIA.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuição, com a consequente remessa do feito ao 
Ministério Público da Bahia. 

 
103. Processo: 1.14.000.000871/2020-34 - Eletrônico  Voto: 294/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EDGAR 

SANTOS. ESTADO DA BAHIA. DENÚNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE ENFERMARIA 
PARA PACIENTES INFECTADOS POR COVID SEM OS EQUIPAMENTOS E AS 
REFORMAS ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS PARA TANTO. SATISFAÇÃO DE 
ALGUMAS DEMANDAS PARA MELHOR CAPACITAR O NOSOCÔMIO, BEM COMO O 
FATO DE O HUPES NÃO MAIS FIGURAR COMO UNIDADE DE REFERÊNCIA DENTRO 
DA REDE PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO ESTADO DA BAHIA, 
LEVARAM O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE A CONCLUIR QUE RESTOU 
ESVAZIADA A DISCUSSÃO A RESPEITO DA COMPATIBILIDADE DA SUA 
ESTRUTURA EM FACE DAS NECESSIDADES TÉCNICAS DE TRATAMENTO DA 
ENFERMIDADE APONTADA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
104. Processo: 1.14.000.001501/2019-81 - Eletrônico  Voto: 295/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. NOTÍCIA DE DIFERENÇA APURADA 

EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS ORIGINÁRIAS DO ICMS, ITCMD E IPVA A SER 
DISPONIBILIZADA AO FUNDEB PELO ESTADO DA BAHIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. 
NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER IRREGULARIDADE NO APORTE DE 
RECURSOS DO FUNDEB, POIS A DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA APÓS O AJUSTE 
ANUAL DE CONTAS NO ANO DE 2017 NO ESTADO DA BAHIA RESULTOU EM UM 
APORTE A MAIOR DE R$56.755,24 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUADRO CENTAVOS) E NÃO A MENOR, 
COMO APONTADO INICIALMENTE PELO FNDE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
105. Processo: 1.14.000.002474/2020-05 - Eletrônico  Voto: 335/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO SUPERIOR.1. Inquérito civil instaurado 

para apurar suposta oferta irregular de aulas adistância durante a pandemia deCOVID-19 
peloCentro Universitário UNIFTC. 1.1.Os representantes alegam que estão tendo dificuldades 
para acessar a plataforma utilizada pela Faculdade e que os professores somente estão disponíveis 
nos horários de aula para tirar dúvidas. Ademais, o conteúdo apenas está sendo passado por meio 
de aulas assíncronas previamente gravadas e que precisam ser assistidas fora do horário da aula. 
2. A Instituição de ensino informou quenão está ofertando ensino EAD, mas sim ensino virtual 
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"on line", com exigência de presença em aula, avaliações e todos os demais rigores existentes no 
modelo presenciale queoensino virtual foi autorizado pela Portaria nº 544, de 16 de junho de 
2020, do Ministério da Educação. 3. Notificados para manifestação, osrepresentantes quedaram-
se inertes. 4. Ausência de elementos aptos a desenvolver linha investigativa. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
106. Processo: 1.14.003.000193/2019-46 - Eletrônico  Voto: 356/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GT-PROINFÂNCIA. RECURSOS DO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1.Inquérito Civil 
instaurado a partir do Ofício nº 157/2020, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar 
a situação de seis obras relacionadas ao PROINFÂNCIA no município de Wanderley/BA. 2. 
Verificou-se a conclusão de quatro dessas obras, com informação acerca dofuncionamentoe 
respectivos códigos INEP. 3. Duas obras estão em andamento, com previsão de conclusão para o 
ano de 2022. 4. Autos arquivados ante a ausência de irregularidades, tendo o membro oficiante 
informado acerca de novas diligências com a entidade municipal e instauração de Procedimento 
de Acompanhamento quanto às obras em andamento. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
107. Processo: 1.14.007.000452/2019-07 - Eletrônico  Voto: 325/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GT-PROINFÂNCIA. RECURSOS DO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Procedimento 
instaurado para apurar a situação de cinco obras relacionadasao PROINFÂNCIA no Município 
de Planalto/BA. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que, quanto à única obra não concluída, 
a qual estava paralisada, foi realizado pedido de repactuação do instrumento contratual com o 
FNDE.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
108. Processo: 1.15.002.000296/2020-12 - Eletrônico  Voto: 351/2022 Origem: 

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

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. MUNICÍPIO DE 

CARIRIAÇU/CE. 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de representação que 
questiona a destinação dos recursos repassados pela União aos municípios para o enfrentamento 
à pandemia de COVID-19. 2. Narra a representante que o município de Caririaçu/CE não oferece 
transporte para conduzir os técnicos de saúde até seus postos de trabalho, o que estaria expondo 
tais profissionais a riscos. 3. Após diligências, o Procurador oficiante promoveu o arquivamento 
do feito, por ausência de irregularidade, considerando não haver qualquer indicação específica de 
eventuais ilicitudes relacionadas à aplicação dos recursos repassados ao município para combate 
à pandemia de Covid-19. Ademais, ressaltou não haver como compelir o ente a fornecer 
transporte domiciliar a todos os servidores públicos. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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109. Processo: 1.16.000.000126/2017-15 Voto: 243/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurarprecariedade, demora e falta de estrutura física e de pessoal adequado do INSS para o 
devido atendimento de demandas existentes. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 
fundamentos: a) foi ajuizada pelo Ministério Público Federal Ação Civil Pública, distribuída para 
a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo por finalidade obter comando 
jurisdicional a fim de compelir a União e o INSS a promoverem, na medida de suas competências, 
em âmbito nacional, o recrutamento de agentes públicos suficientes para dar vazão às demandas 
de requerimentos administrativos, em curso no órgão previdenciário, nos prazos legalmente 
estabelecidos; b)foram propostas diversas outras ações, nas mais diversas unidades da federação, 
todas buscando comando jurisdicional semelhante; c)por unanimidade, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) confirmou a homologação do acordo entre o Ministério Público Federal 
(MPF) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que prevê prazos máximos para a análise 
dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pela autarquia e 
a avaliação social nos casos em que o benefício dependa da aferição da deficiência do segurado; 
d)por meio de Ofício Circular oriundo da 1ª CCR, foi comunicado a criação de Grupo de Trabalho 
Interinstitucional de Previdência e Assistência Social (composto por representantes do MPF, 
DPU, INSS, Ministério da Cidadania, Secretaria de Previdência, TCU e CGU), cujo objetivo é 
fortalecer as relações entre as referidas instituições, em matéria de previdência e assistência; e) 
objetivando o efetivo cumprimento do Acordo Judicial, firmado no âmbito do RE nº 
1.171.152/SC, foi instituído um Comitê Executivo, integrado também pelas representantes do 
Ministério Público Federal no GTI ef) as representações que relataram problemas afetos a falta 
de estrutura física das agências e que, em razão da correlação foram distribuídas para este 
gabinete, foram em grande medida declinadas às respectivas PR's, pois noticiavam fatos 
absolutamente diversos uns dos outros, que não reclamam solução linear. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
110. Processo: 1.16.000.001429/2021-31 - Eletrônico  Voto: 234/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar notícia de desabastecimento do 
medicamento Insulina Análoga de Ação Rápida, na rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. 
Após a realização de diligências junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde eà Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi 
constatada a regularizaçãodo fornecimento do fármaco em questão. 3. Desse modo, não mais 
subsistindo a irregularidade noticiada na representação, o membro oficiante promoveu o 
arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
111. Processo: 1.16.000.001992/2021-18 - Eletrônico  Voto: 230/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
(SECOM). PUBLICIDADE. DIA DO AGRICULTOR. 1. Procedimento instaurado para apurar 
possível irregularidade decorrente de publicação realizada pela SECOM, em suas redes sociais, 
em comemoração ao Dia do Agricultor, por possível apologia à violência rural. 2. Inicialmente 
distribuídos a um dos ofícios de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da PR/DF, 
entendeu-se pela ausência de conduta penalmente típica por ausência dos elementos do tipo penal, 
distribuindo-se os autos a um dos ofícios de atos administrativos. 3. A SECOM esclareceu que 
abordou diferentes visões dos problemas dos agricultores brasileiros e que as homenagens 
destacavam as ações do Governo Federal e os resultados obtidosno setor da agricultura. 4. 
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Verificou-se que a publicação fez referência a uma políticapública elaborada por outro Poder 
federal (Poder Legislativo), a Lei nº 13.870/2019, que autorizou ao produtor rural a posse dearma 
de fogo por toda a extensão de sua propriedade rural, não mais apenasna sede da sua propriedade. 
5. A publicaçãoabordou uma política pública que foi aprovada por meio do debatelegislativo, 
consistindo em assunto de interesse público de um dos diferentes segmentossociais. 5. Em razão 
da polêmica envolvida, a homenagem foiretirada da internet, nãopersistindo uma eventual 
irregularidade. 6. Autos arquivados ante a ausência de irregularidade apta a justificar aadoção de 
medidas pelo Ministério Público Federal. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
112. Processo: 1.16.000.002126/2021-36 - Eletrônico  Voto: 298/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar o possível desabastecimento doremédioSomatropina, 4Ui e 12Uinas três Farmácias de 
Alto Custo do Distrito Federal (Asa Sul, Ceilândia e Gama)pela cota fornecida pelo Ministério 
da Saúde. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de que, segundo se depreende das notas 
emitidas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretária de Saúde do Distrito Federal, o 
desabastecimento de dezembro de 2021 foi pontual e prontamente regularizado. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
113. Processo: 1.16.000.002911/2019-74 - Eletrônico  Voto: 326/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA (CFFA). 1. Procedimento 
instaurado para apurar supostas irregularidades no âmbito do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia (CFFa), consistentes na (i) ocupação de cargos efetivos por empregados públicos 
não concursados; (ii) inexistência de publicação das portarias das respectivas nomeações no 
Diário Oficial da União (DOU)e (iii) ausência da adequada publicação quanto à natureza dos 
cargos ocupados. 2. Quanto à ocupação de cargos, foi expedida recomendação e instaurada 
sindicância, bem como está em andamento a NF n. 1.16.000.003594/2021-28, que tem por 
objetivo apurar a eventual irregularidade das contratações de "livre provimento" no CFFa quanto 
a alguns cargos. 3. Quanto à publicação de dados, não foram constatadas irregularidades. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
114. Processo: 1.16.000.002998/2020-13 - Eletrônico  Voto: 280/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA. PORTARIA CONJUNTA N. 62/2020 QUE ALTERA A 
OPERACIONALIZAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL AO 
REQUERENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA. ABERTA A POSSIBILIDADE DE QUE O 
CIDADÃO PROTOCOLASSE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA 
AINDA QUE HOUVESSE DECISÃO CONTRÁRIA AO PLEITO QUANDO DA ANÁLISE 
PRESENCIAL. IRREGULARIDADE SANADA COM A MUDANÇA DA VERSÃO DO 
SISTEMA QUE PERMITIU A FALHA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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115. Processo: 1.17.000.000768/2021-63 - Eletrônico  Voto: 330/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES 
DE IMÓVEIS DA 13ª REGIÃO (CRECI/ES). INSCRIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE 
REGISTRO DE TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS. SUPOSTA 
IRREGULARIDADE NA VALIDAÇÃO DO CURSO PELO CONSELHO FEDERAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS (COFECI). ESCLARECIDO QUE A DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA É REGULAMENTADA POR LEI E PAUTADA NAS DIRETRIZES E NORMAS 
DO COFECI, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS REGIMENTOS E 
CONTRATOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 
INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. A AUTARQUIA INFORMOU QUE NÃO MAIS EXIGIRÁ A 
APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO COMO UM DOS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
116. Processo: 1.21.000.001346/2019-68 - Eletrônico  Voto: 285/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. 1. Inquérito Civil instaurado para "apurar as 
providências adotadas pela Superintendência do INCRA/MS em decorrência da fiscalização 
ocupacional efetivada em dezembro de 2017 no Projeto de Assentamento Três Corações, em 
Campo Grande/MS."2. Conforme se apurou, o INCRA vem buscando implementar medidas para 
viabilizar o cumprimento de suas atribuições, tendo inclusive adotado providências no sentido de 
reforçar a sua força de trabalho, por meio da celebração de acordo de cooperação técnica com o 
município de Campo Grande, a fim de dar continuidade aos trabalhos de regularizaçãodepossenos 
lotes do referido assentamento. 3. Uma vez que estão sendo tomadas as medidas necessárias no 
caso concreto, não cabendo ao MPF acompanhar passo a passo as providências adotadas pelo 
INCRA, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
117. Processo: 1.21.001.000102/2021-72 - Eletrônico  Voto: 226/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE 

DE ALIMENTOS, PREVISTO NA PORTARIA N. 369/2020, DO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
DOURADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) 
LOCAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS CONCLUÍDO COM A CELEBRAÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO. 
ALIMENTOS DEVIDAMENTE ENTREGUES À ENTIDADE REPRESENTANTE. 
IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
118. Processo: 1.21.001.000375/2014-98 Voto: 336/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS 
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Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RETORNO DE AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO (MPEduc). MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU/MS. 1. Inquérito 
Civil instaurado com o seguinte objeto: implementação do Projeto Ministério Público pela 
Educação (MPEduc) no município de Taquarussu/MS. 2. Ao término da instrução, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, em síntese, sob os seguintes fundamentos: a) todas 
as etapas do projeto MPEDUC no Município de Taquarussu foram executadas; b) quanto à Escola 
Estadual Dr. Martinho Marques, que não está em boas condições, o Estado de Mato Grosso do 
Sul informou que realizou vistoria técnica para reforma em sua infraestrutura e para instalação 
de uma biblioteca, sendo que os projetos arquitetônicos estão em desenvolvimento e a execução 
estará condicionada à disponibilidade financeira e c) mesmo diante da existência de uma escola 
com problemas estruturais, o pleno acesso à educação não resta prejudicado, pois todos os alunos 
estão matriculados e não há falta de vagas. 3. Enviada cópia integral dos autos ao Ministério 
Público Estadual para as providências que julgar cabíveis. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
119. Processo: 1.22.000.002650/2020-29 - Eletrônico  Voto: 256/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO.1. Procedimento instaurado para apurar eventual demora do 
INSS em analisar pedido de auxílio doença da representante. 2. Realizadas as diligências, 
verificou-se que a representante se encontra aposentada por invalidez, estando o seu benefício 
ativo com pagamento regular das mensalidades. 3. Autos arquivados ante o exaurimento do 
objeto. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
120. Processo: 1.22.003.000209/2021-63 - Eletrônico  Voto: 319/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. Inquérito civil autuado para apurar a 
responsabilização de particular pelo tráfego deveículos com excesso de peso nas rodovias 
federais. 2.Segundo consta, a fim de evitar o prosseguimento doICP e do consequenteajuizamento 
de Ação Civil Pública em decorrência do descumprimento de TAC anteriormente entabulado,o 
MPF e o investigado celebraram Termo de Autocomposiçãoapós a constatação de novas 
infrações. 3.Baseado nisso e na consequente instauração de procedimento de acompanhamento 
destinado especificamente ao monitoramento dos desdobramentos do Termo de Autocomposição 
celebrado, o Procurador da República promoveu o arquivamento do presente feito investigativo 
ante o exaurimento do seu objeto.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 
DEDECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBROOFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
121. Processo: 1.22.020.000015/2021-50 - Eletrônico  Voto: 286/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar a ocupação irregular de faixa de domínio da União, às margens da 
Rodovia Federal BR-116, no município deCaratinga/MG. 2. Oficiado, oDNITencaminhou 
documentação por meio da qual demonstra que, após regular processo administrativo com vistas 
à paralisação das atividades e desocupação da área, ajuizouação de reintegração de posse, com 
pedido de demolição da construção irregular. 3. Desse modo, encontrando-se a questão 
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judicializada pelo DNIT, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
122. Processo: 1.22.020.000120/2014-60 Voto: 281/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. CONDUTA NÃO RECORRENTE POR 
PARTE DA EMPRESA INVESTIGADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
123. Processo: 1.24.002.000136/2021-45 - Eletrônico  Voto: 267/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-
PB  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARCIAL 

AO MPT. SAÚDE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA DE MELO. 
ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTARIA REALIZANDO INDEVIDAMENTE 
CONTRATOS E CONVÊNIOS COM LABORATÓRIOS DA REDE PRIVADA LOCAL, O 
QUE PREJUDICARIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO. 
IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE APENAS DOIS 
CONTRATOS COM VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ JANEIRO DE 2022, NÃO SE 
VISLUMBRANDO REPASSE INJUSTIFICADO DE DINHEIRO PÚBLICOPARA O SETOR 
PRIVADO. TAMBÉM NÃO SE CONFIRMOU A ALEGAÇÃO DE QUE O HOSPITAL 
ESTARIA PRESTANDO SERVIÇOS DE BAIXA QUALIDADE. SUPOSTAS CONDIÇÕES 
INADEQUADAS DE TRABALHO E PERSEGUIÇÃO A TRABALHADORES. AUSÊNCIA 
DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
124. Processo: 1.25.000.004313/2020-64 - Eletrônico  Voto: 290/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

INDISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS.ESTADO DO PARANÁ. 1. Procedimento 
instaurado a partir do Ofício Circular nº 18/2020/1CCR, para se averiguar possível 
indisponibilidade do medicamento 'Imunoglobulina Humana', bem como se o Estado estaria ou 
não notificando os casos no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde. 2. Realizadas as 
diligências, verificou-se que o repasse do medicamento feito pelo Ministério da Saúde à 
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná foi normalizado,estando apto a atender eventual 
demanda. 3. Observou-se que, atualmente, o Ministério da Saúde tem acesso direto ao conteúdo 
das notificações lançadas no sistema RedCap pelas Secretarias Estaduais da Saúde sobre o 
número de pessoas que desenvolveram Síndrome Inflamatória Multissistêmica. 
IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
125. Processo: 1.26.000.000141/2022-84 - Eletrônico  Voto: 297/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar suposta irregularidade no EDITAL N.º 1 - PETROBRAS/PSP RH 2021, 
de 15 de dezembro de 2021, que visa o preenchimento de vagas e de cadastro de reserva em 
cargos de nível superior na Petrobrás. 1.1.O representante alega que o referido Edital exige que 
os candidatos possuam diplomas de bacharelado ou de licenciatura, nas respectivas áreas, para 
que possam assumir os cargos, excluindo da maior parte dos cargos ofertados no certame os 
detentores de diploma superior de tecnologia. 3. Arquivamento promovido sob os seguintes 
fundamentos: a) a Petrobrás afirmou que no Plano de Carreiras e Remuneração (PCR) estão 
dispostos todos os requisitos para ingresso nas diversas ênfases disponíveis em cada uma das 
carreiras profissionais, observando-se não apenas as necessidades da empresa, mas também as 
disposições legais que regulamentam o exercício de determinadas profissões e que, muitas vezes, 
exigem a formação de bacharelado e/ou licenciatura; b) a Petrobrás indicou que, no certame em 
análise, há quatro ênfases, do total de vinte e quatro, que admitem o ingresso de tecnólogos. 
Outras dezesseis ênfases relacionam-se a profissões regulamentas em lei, cabendo tão somente à 
Petrobras cumprir estritamente o disposto na legislação regulamentadora da profissão, não sendo 
possível, portanto, se cogitar a aceitação do Tecnólogo para preenchimento. As quatros ênfases 
restantes são exigidas a formação de bacharel, pois requerem de seus empregados a constante 
mobilidade entre suas diversas áreas e regiões de atuação ec) as exigências previstas no Edital 
são frutos de razoável discricionariedade administrativa e que zelam pela manutenção dos 
empreendimentos e investimentos da Petrobrás.. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
126. Processo: 1.26.000.002330/2020-20 - Eletrônico  Voto: 288/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE 

REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA). MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO/PE. OBRAS CANCELADAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 
REPASSADOS, SALVO EM RELAÇÃO À CRECHE LÍDIA QUEIROZ COSTA PARA 
QUAL A NÃO HOUVE REPASSE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
127. Processo: 1.27.003.000048/2020-41 - Eletrônico  Voto: 215/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARNAIBA-PI  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

suposta cobrança indevida para realização dos exames de Emissões Otoacústicas Evocadas 
("Teste da Orelhinha") e Teste de Oximetria de Pulso ("Teste do Coraçãozinho") pelo Hospital e 
Maternidade Dr. Marques Bastos (Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba 
- SPMIP). 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) a SPMIP informou que 
possui contrato com a Prefeitura de Parnaíba para a realização de cem Testes da Orelhinha por 
mês,quantidade inferior ao número departos, razão pela qual são priorizados os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e que não possui contratopara a realização do Teste do 
Coraçãozinho; b) a Prefeitura esclareceu que somente é computado neste limite de cemos Testes 
da Orelhinha realizados em ambiente ambulatorial, sendo cobertos ainda o Teste da Orelhinha e 
do Coraçãozinho realizado em ambiente hospitalar ec) a Prefeitura de Parnaíba informou ainda 
que realizou "reunião com as maternidades reafirmando como responsabilidade destes 
estabelecimentos a oferta das triagens neonatais obrigatórias no âmbito do SUS". PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
128. Processo: 1.28.000.001252/2020-71 - Eletrônico  Voto: 332/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civilinstaurado para apurar a 

distribuiçãopelo Ministério da Saúdede milhares de máscaras do tipo KN95, inadequadas para 
uso hospitalar, ao Estado do Rio Grande do Norte. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 
fundamentos: a) à época da assinatura do contrato com a empresa, era dispensada a obtenção de 
autorizações sanitárias para importação das máscaras N95/PFF2, cabendo ao fabricante ou 
importador garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos importados e o atendimento 
dos requisitos técnicos exigidos para o equipamento, nos termos da RCD 356/2020 eb) tendo o 
Ministério da Saúde apresentado documentos da empresa importadora que atestam o atendimento 
dos requisitos exigidos no art. 7º da RDC 356/2020, em sua totalidade, bem como esclarecido 
que as máscaras são adequadas para uso hospitalar em ambientes não cirúrgicos, e considerando 
a escassez de produtos similares no mercado à época da contratação, não há irregularidades no 
fato de tais equipamentos serem tarjados como "non-medical" pelos respectivos fabricantes. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
129. Processo: 1.29.003.000260/2021-14 - Eletrônico  Voto: 224/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. EXECUÇÃO DE OBRA, PARCIALMENTE 
FINANCIADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR ARQUITETO 
CONTRATADO, EM QUE SE VERIFICOU A PRESENÇA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. A 
EMPRESA PÚBLICA ADOTOU A MEDIDA JULGADA ADEQUADA PARA O CASO, 
QUAL SEJA, A INSCRIÇÃO DO REPRESENTADO NO CADASTRO INFORMATIVO DE 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM RELACIONAMENTO COM A CAIXA (CONRES), 
DE FORMA A IMPEDIR NOVAS CONTRATAÇÕES DE OPERAÇÕES HABITACIONAIS 
EM QUE TAL PROFISSIONAL POSSA ATUAR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 
RECURSO INTERPOSTO. MEMBRO OFICIANTE MANTEVE O ARQUIVAMENTO 
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ATUAÇÃO EMPRESARIAL DA CEF. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO APTO A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO MPF. 
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
130. Processo: 1.29.015.000047/2018-78 - Eletrônico  Voto: 244/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTA 
ROSA-RS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 2ª CCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. APURAÇÃO QUANTO À 
EVENTUAL OMISSÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA POLÍCIA FEDERAL 
NAS ATIVIDADES DE CONTROLE MIGRATÓRIO E ALFANDEGÁRIO NOS 
MUNICÍPIOS LIMÍTROFES À REPÚBLICA ARGENTINA DA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO 
DA PRM SANTA ROSA. IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
INOVADORAS QUE SE MOSTRARAM MAIS ECONÔMICAS E EFICIENTES NA 
FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ATIVIDADES ILÍCITAS. INVIABILIDADE DE 
INCREMENTO DE PESSOAL E DE ESTRUTURA DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS E ECONÔMICAS. OMISSÃO DA RECEITA FEDERAL NÃO 
CONFIGURADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, NO ÂMBITO DA 1ª CCR, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE, COM REMESSA À 7ª CCR, PARA ANÁLISE QUANTO À ATUAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS POLICIAIS.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, no 
âmbito da 1ª CCR, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro 
oficiante, com remessa à 7ª CCR, para análise quanto à atuação dos órgãos policiais. 
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131. Processo: 1.30.001.000146/2019-79 - Eletrônico  Voto: 359/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO DE DADOS 

DO CNIS. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL.ILEGITIMIDADE DO MPF. 1. 
Inquérito civilinstaurado com base na representação de particular, que narrou estar com 
dificuldades para acessar seus dados pessoais junto ao INSS, os quais, segundo ele, seriam 
inconsistentes. 2.Instada, a autarquia prestou esclarecimentos no sentido de que o CNIS é uma 
base de dados com fonte na RAIS, FGTS, GFIP e outros, os quais são apresentados apenas de 
modo resumido ao usuário do sistema, somente estando passíveis de alteração em casos de 
comprovado erro, não sendo o presente caso, em que a documentação apresentada pelo 
requerente, após análise, não apresentou provas materiais aptas a ensejar a alteração da data do 
fim de um dos seus vínculos laborais. 3.À base dessas respostas, o Procurador da República 
oficiante, não antevendo hipótese de intervenção ministerial, uma vez que o questionamento 
dirigido inicialmente versou sobre direito individual disponível, não tendo o condão de revelar 
que a suposta dificuldade na obtenção de informações junto ao INSS estaria ocorrendo de forma 
sistêmica,promoveu o arquivamento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
132. Processo: 1.33.000.000755/2019-26 - Eletrônico  Voto: 289/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. HOSPITAL. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. 1. Procedimento instaurado 
para apurar possível irregularidade no armazenamento dos prontuários de pacientes pelo Hospital 
Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago/UFSC, em ambiente inadequado ecom 
perigo de incêndio. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que o HU-UFSC adotou as medidas 
cabíveis para a correção das irregularidades investigadas, realizando procedimento licitatório 
para aquisição de materiais, descarte de documentos por comissão específica, em conformidade 
com a Lei nº 13.787/2018, acondicionamento em ambiente adequado e estudo para digitalização 
da documentação clínica para o ano de 2022.PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
133. Processo: 1.34.001.001377/2021-75 - Eletrônico  Voto: 225/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação na qual a 
noticiante afirma que dois veículos adquiridos em leilão promovido pela Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SENAD) permanecem com débitos vinculados a eles, apesar de diversas 
solicitações aos órgãos competentes para que efetuassem a devida desvinculação. 2.Oficiada, a 
SENAD esclareceu que a competência para regularizar os bens, após o leilão, é exclusiva das 
Secretarias de Fazenda e dos Departamentos de Trânsito dos estados de registro dos veículos. 
3.Instados a se manifestar a respeito, o DETRAN/MS e o DETRAN/SP informaram que a questão 
encontra-se regularizada. 4. A representante foi então notificada para esclarecer se os problemas 
envolvendo os veículos por ela adquiridos haviam sido de fato solucionados, mas não houve 
resposta. 5. Desse modo, não tendo sido constatados indícios de irregularidades que justifiquem 
a instauração de Inquérito Civil Público, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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134. Processo: 1.34.001.004491/2020-76 - Eletrônico  Voto: 251/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INSS. DEMORA NO ATENDIMENTO DE 

REQUERIMENTO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DO 
REPRESENTANTE RESTOU SOLUCIONADA. APÓS DILIGÊNCIAS, VERIFICOU-SE 
AVANÇO QUANTO AOS PEDIDOS DE PROCESSOS DIGITAIS. QUANTO AOS 
PROCESSOS FÍSICOS, O TEMA TEM SIDO TRATADO EM REUNIÕES LEVADAS A 
EFEITO POR ESTA 1ªCCR, NO ÂMBITO DO GRUPO DE TRABALHO PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
135. Processo: 1.34.001.005148/2020-49 - Eletrônico  Voto: 305/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE SÃO JUDAS. 

MUDANÇA NA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO. INSATISFAÇÃO DOS 
ALUNOS ALCANÇADOS PELA ALTERAÇÃO. ATO RESGUARDADO PELO PRINCÍPIO 
DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NA SUA AUTORREGULAÇÃO EM 
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO MEC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES 
APTAS A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
136. Processo: 1.34.001.007478/2019-35 - Eletrônico  Voto: 249/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1. Inquérito Civil que objetiva 

averiguar o reiterado descumprimento dos prazos para análise do Benefício de Prestação 
Continuada (LOAS) pelo INSS. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a 
superveniência de acordo judicial, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.171.152, interposto 
perante o Supremo Tribunal Federal, que, além de instituir comitê executivo com funções 
fiscalizatórias, regulou de modo integral a matéria, gerando efeitos em todo o país.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
137. Processo: 1.34.001.008906/2021-61 - Eletrônico  Voto: 219/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO 

PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO. 
REPRESENTANTE ALEGA INÉRCIA POR PARTE DO CONSELHO PROFISSIONAL EM 
DAR ANDAMENTO À DENÚNCIA DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. O 
ÓRGÃO REPRESENTADO INSTAUROU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 
APURAÇÃO, TENDO COMUNICADO O FATO POR E-MAIL AO REPRESENTANTE. 
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SOLICITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO QUANTO À 
APLICAÇÃO DE RECURSOS PELO CRA/SP. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA SEM 
APRESENTAÇÃO SEQUER DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS IRREGULARES OU ILEGAIS. 
INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO A ESTE PONTO. 
RECURSO INTERPOSTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. 
ARQUIVAMENTO MANTIDO PELO MEMBRO OFICIANTE. PELO DESPROVIMENTO 
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DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
138. Processo: 1.34.006.000829/2021-51 - Eletrônico  Voto: 363/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.COVID-19. PROTOCOLOS SANITÁRIOS.1. 

Notícia de fato autuada para apurar eventual violaçãopor parte da Latam Linhas Aéreas S/Adas 
medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19 no âmbito dos aeroportos de Guarulhos/SP e 
Belém/PA, uma vez que o representante, usuário de cadeira de rodas, em viagem feita entre esses 
dois aeroportos, em junho de 2021, notou que as cadeiras não vinham sendo esterilizadas após o 
uso, bem como que os funcionários não usavam luvas e não respeitavam o distanciamento social 
durante as operações. 2.Instada, a empresa aérea apresentou informações no sentido de que teria 
providenciado as adequações necessárias ao cumprimento dos protocolos sanitários, 
especialmente no que diz respeito às rotinas de limpeza e higiene pessoal para desinfecção, bem 
como que a irregularidade relativa à higienização das cadeiras de rodas havia sido sanada pela 
empresa prestadora desse serviço, conforme documentação apresentada. 3. O Procurador da 
República oficiante promoveu, então, o arquivamento do feito, face ao saneamento das 
irregularidades inicialmente apontadas. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
139. Processo: 1.34.014.000237/2021-31 - Eletrônico  Voto: 237/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.JOSE DOS 
CAMPOS -SP  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS).VACINAS. COVID-19. 1. Procedimento instaurado com base no Ofício Circular nº 
4/2021/CNF/GIAC-COVID19, com sugestão de apuração relativa à notícia veiculada pela 
imprensa de aplicação de doses de vacina contra a Covid-19 com validade vencida, tratando os 
presentes autosdos municípios de Caçapava, Jacareí, Santa Branca e São José dos Campos (8 
doses), no estado de São Paulo. 2. Realizadas as diligências, esclareceu-se que teria havido 
somente erro no momento do preenchimento do sistema VaciVida, situação já resolvida com 
correção no sistema e verificação dos respectivos cartões de vacinação. 3. Ao final, os autos foram 
arquivados ante a ausência de irregularidades aptas a ensejar a atuação ministerial. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
140. Processo: 1.34.018.000261/2018-34 - Eletrônico  Voto: 354/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TAUBATE-SP  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.1. Procedimento instaurado para acompanhar a 

construção e implementação de três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porte I, na 
cidade de Pindamonhangaba/SP, considerando informações prestadas pela entidade municipal 
acerca das dificuldades de sua concretização. 2. Ao final, verificou-se que as três Unidades de 
Pronto Atendimento encontram-se instaladas e em funcionamento, o que levou ao arquivamento 
dos autos por perda do objeto. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
141. Processo: 1.36.000.000010/2018-74 - Eletrônico  Voto: 284/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. REPRESENTANTE ALEGA QUE 

OCUPOU NA CONDIÇÃO DE INQUILINO IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA. ESCLARECIDO DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITOQUE 
O IMÓVEL NÃO FAZ DO REFERIDO PROGRAMA HABITACIONAL E, PORTANTO, 
NÃO SEGUE AS MESMAS REGRAS DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO POR 
TERCEIROS. IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
142. Processo: 1.36.000.000120/2016-74 Voto: 283/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MOBILIDADE URBANA.1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar a não elaboração do Plano de Mobilidade Urbana,consoante dispõe a Lei nº 
12.587/2012,pelos municípios tocantinenses dePalmas, Porto Nacional, Guaraí e Paraíso do 
Tocantins. 2. O município de Paraíso do Tocantins comunicou a edição da Lei Complementar n° 
64/2021,de 11 de maio de 2021, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do Município 
(PlanMob) e dá outras providências. Nos demais municípios, os planos de mobilidade encontram-
se em fase de elaboração. 3. A partir da edição da Lei nº 14.400/2020, que alterou a redação do § 
4º da Lei nº 12.587/2012, fixou-se o prazo de 12/04/2023 para os municípios com até 250.000 
mil habitantes elaborarem o Plano de Mobilidade Urbana. 4. Desse modo, diante da ausência de 
elementos suficientes para a propositura de ACP ou encerramento das investigações, e com o 
objetivo de cumprir a recomendação da Corregedoria do MPF para o arquivamento dos 
procedimentos mais antigos, o membro oficiante determinou a instauração de procedimento 
administrativo visando ao acompanhamento da questão e arquivou o presente feito. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
143. Processo: 1.36.000.000369/2014-18 Voto: 366/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. ESTADO DE TOCANTINS. MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO 
TOCANTINS/TO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO RELATIVO ÀS FAZENDAS SANTO ANTÔNIO E 
SÃO PAULO ADQUIRIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DA UNIÃO VITÓRIA. ARQUIVAMENTO DO FEITO E DIGITALIZAÇÃO DOS 
AUTOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM 
ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA DO MPF REALIZADA NA 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2021. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
144. Processo: 1.36.000.000519/2015-74 Voto: 307/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de investigar a regularidade dos 
acordos de cooperação técnica firmados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) para suprir a demanda de Fiscais Agropecuários Federais (FFA - 
Veterinário) no estado do Tocantins. 2. Consta dos autos a informação de que a Procuradoria da 
República no Distrito Federal ajuizou a Ação Civil Pública em face do MAPA, para que este 
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desfizesse os acordos firmados com municípios de todo o paíspara cessão de servidores para 
exercício da função de FFA -médico veterinário, e procedesse à substituição dosconveniados 
pelos aprovados no concurso público realizado no ano de 2014. 3. Em sua última resposta 
àdiligência promovida neste procedimento, o MAPA apresentou a relação atualizada dos 
auditores fiscais agropecuários federais (AFFA) lotados e em exercício no Tocantins e dos 
médicos veterinários sob acordo de cooperação técnica, bem como os locais de lotação, e 
informou queapós setembro de 2019foram lotados no estado quatro novos AFFAs. 4. Desse 
modo, diante da ausência de elementos suficientes para a propositura de ACP ou encerramento 
das investigações, e com o objetivo de cumprir a recomendação da Corregedoria do MPF para o 
arquivamento dos procedimentos mais antigos, o membro oficiante determinou a instauração de 
novoprocedimento e arquivou o presente feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
145. Processo: 1.36.000.000939/2014-70 Voto: 253/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FILA 

DE ESPERA PARA CIRURGIAS ELETIVAS. HOSPITAL GERAL DE PALMAS/TO. 1. 
Procedimento instaurado para apurar notícia de eventual descumprimento de ordem de fila de 
espera para cirurgias eletivas da ortopedia no Hospital Geral de Palmas. 2. Destacou-se o 
ajuizamento de ações tanto na esfera criminal (autos nº 1000967-34.2018.4.01.4300), quanto na 
esfera cível (autos nº 10058- 73.2015.4.41.4300) no que tange à gestão hospitalar no Estado do 
Tocantins que, dentre os objetos, consta a necessidade de regulação das cirurgias eletivas em 
observância aos princípios constitucionais, notadamente o da impessoalidade e da publicidade, 
para que seja observada a ordem cronológica da fila. 3. Considerando a abrangência do tema, 
acompanhando-se a própria política pública de realização de cirurgias eletivas ortopédicas no 
Estado, considerando a pendência de diligências, foi determinada a instauração de Procedimento 
de Acompanhamento, com o arquivamento dos presentes autos. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  

Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às quinze horas e trinta minutos, da qual eu, Fabrício da Silva Barbosa, secretário 

designado para o ato, lavrei a presente ata. 
 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora em Exercício 
 

MARIA CRISTIANA SIMOES AMORIM ZIOUVA 
Procuradora Regional da República 

Membro-Suplente 
 

ONOFRE DE FARIA MARTINS 
Subprocurador-Geral da República 

Membro-Suplente 
 

FABRÍCIO DA SILVA BARBOSA 
Assessor-Chefe da Assessoria Administrativa 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00073781-2022| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FEVEREIRO DE 2022 

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

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

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

do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 
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ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
001. Expediente: JF/CE-0800458-

17.2021.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 181/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL (ARTS. 19 E 20 DA LEI 7.492/86. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 ' REDAÇÃO ANTERIOR À 
LEI 13.964/2019). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes de obtenção de 
financiamento mediante fraude e aplicação em finalidade diversa (artigos 19 e 20 da Lei 
nº 7.492/86), por beneficiária de financiamento na modalidade PRONAF. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando que 
'após 6 anos, as investigações pouco avançaram, revelando ser contraproducente a 
prorrogação para continuidade das investigações, considerando a proximidade da 
prescrição. (') O que se depreende de todos esses procedimentos e processos é que as 
condutas dos mutuários são quase todas atípicas, sobretudo por ausência do elemento 
subjetivo exigido pelo tipo penal, que é o dolo, pois muitos deles eram, na realidade, 
induzidos por intermediários a realizar a contratação, mas sem a ciência de todos os 
termos dos contratos e tampouco da necessidade de atendimento rigoroso às finalidades 
previstas'. Além disso, destacou a dificuldade na comprovação dos fatos ou produção de 
provas, principalmente considerando o tempo transcorrido, já que os fatos teriam 
ocorrido entre 2010 e 2012. 3. Discordância do magistrado (CPP, art. 28 ' Redação 
anterior à Lei 13.964/2019). 4. Segundo consta, particular teria apresentado 
documentação ideologicamente falsa para obtenção de financiamento junto ao BNB, 
com recursos do PRONAF, no valor de R$ 19.996,28, em 19/11/2010. 5. Em apuração 
administrativa foram detectas irregularidades tanto na aplicação do crédito tomado pela 
mutuária quanto nas informações contidas nos documentos por ela apresentados. 6. 
Considerando os elementos colhidos na investigação, a mutuária foi indiciada, mas se 
reservou ao direito de só falar em juízo. 7. Nota-se que, conforme ressaltado pelo 
magistrado, 'o fato de alguns réus terem sido absolvidos por falta de comprovação de 
dolo em outras ações penais não é fundamento suficiente para suspender as investigações 
e conduzir ao arquivamento do presente inquérito', uma vez que, no caso, a investigada 
sequer apresentou sua versão dos fatos. Logo, a questão da existência, ou não, do dolo 
da indiciada somente será apurada na instrução criminal, com a produção de provas, 
observado a ampla defesa e o contraditório. 8. Quanto à proximidade da prescrição, 
verifica-se que a pena máxima abstratamente cominada aos crimes imputados à 
investigada é de 6 (seis) anos de reclusão, sendo que a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 19/11/2022, para os fatos 
corridos em 2010, e, para os que ocorreram em 2012, apenas no ano de 2024, conforme 
a regra prevista no art. 109, III, do CP. Logo, inadmissível o arquivamento dos autos sob 
esse fundamento. 9. 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). 

 
002. Expediente: JF/MG-1043810-

88.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 54/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

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

CAPITAIS. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 ' REDAÇÃO 
ANTERIOR À LEI 13.964/2019). ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível 
prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.631/98) por investigado indiciado 
em inquéritos policiais pelo cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas e 
organização criminosa, sendo identificado como o líder da referida organização. 2. 
Segundo consta, investiga-se a lavagem dos ativos advindos dos referidos delitos 
mediante a aquisição de veículos automotores e de diversos imóveis, utilizados também 
para oferecer apoio logístico às atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso. O 
presente apuratório foi instaurado para apurar a aquisição de imóvel situado na Rodovia 
MG 432, comunidade da Volta. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos, ressaltando, em síntese, após a realização de diversas 
diligências, não foram colhidos elementos capazes de indicar a prática do crime de 
lavagem de capitais, tendo em vista a extensa cadeia de proprietários informais do bem, 
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sem a formalização de registros públicos, especificação de datas ou outros dados 
relevantes para a investigação. Ponderou o Procurador oficiante que 'malgrado o número 
de instrumentos particulares envolvidos nas transações referentes ao imóvel investigado, 
forçoso é reconhecer ser comum essa prática, malgrado ilícita, unicamente com objetivo 
de se evitar despesas para o que adquire imóvel apenas e tão somente com o objetivo de, 
brevemente, vendê-lo.' 4. Discordância do magistrado (CPP, art. 28 ' Redação anterior à 
Lei 13.964/2019). 5. No atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido o 
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, 
após esgotadas as diligências investigatórias ou se existente demonstração inequívoca, 
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não 
é, contudo, o caso dos autos. 6. Conforme pontuado pelo magistrado, as diligências 
empreendidas indicaram que, apesar de inexistirem documentos formais sobre a relação 
do investigado com o imóvel em questão, 'a própria Autoridade Policial condutora das 
investigações constatou, no despacho de indiciamento,ser 'inequívoco que o imóvel 
objeto da investigação, de fato, pertenceu a JOÃO CARLOS DE SOUSA que o utilizava 
para apoio logístico as suas atividades ilícitas e moradia dos membros da ORCRIM que 
chefiava. Além disso, constatou-se que J.C.S. adquiriu o imóvel e optou por não registrá-
lo em seu nome, mantendo-o em nome de terceiros, com vistas a ocultar sua origem 
ilícita' (') 'Além disso, de conformidade com o relato da Autoridade Policial, diversos 
foram os depoimentos em que os declarantes afirmaram que J.C.S. era o real proprietário 
do imóvel. Cotejadas as conclusões da Autoridade Policial com os dados coligidos aos 
autos do presente Inquérito, restam configurados, a nosso ver, elementos suficientes para 
embasar a persecução penal em desfavor dos investigados, mormente para se apurar o 
cometimento do crime de lavagem de dinheiro proveniente de atividade de tráfico de 
entorpecentes'. 7. Considerando a existência de elementos capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal, torna-se prematuro o arquivamento dos autos no 
presente estágio das investigações. 8. 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). 

 
003. Expediente: JF/PPA/MS-APN-0000760-

87.2019.4.03.6005 - Eletrônico  
Voto: 47/2022 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE PONTA 
PORÃ/MS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 129 E 331, AMBOS DO CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO QUANTO ÀS 
OFENSAS PROFERIDAS EM DESFAVOR DO EMPREGADO PÚBLICO. 
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP 
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.964/2019) C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. O 
DESACATO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM 
RAZÃO DELA É COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E 
COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
a possível prática dos crimes previstos nos arts. 129 e 331, ambos do CP, em razão da 
comunicação de que um carteiro foi agredido física e verbalmente pelas investigadas, 
quando entregava uma encomenda atrasada. 2. O Procurador da República oficiante 
ofereceu denúncia em desfavor das acusadas pela tentativa de lesão corporal (CP, art. 129 
c/c art. 14, II). Quanto às ofensas proferidas, entendeu que o crime de desacato é 
incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica) e que cabe ao ofendido oferecer queixa-crime em relação a eventual crime de 
injúria, se assim desejar. 3. Discordância do Juiz Federal quanto ao arquivamento 
promovido em relação às ofensas verbais proferidas. Remessa dos autos à 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP 
(redação anterior à Lei n° 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No presente caso, 
consta dos autos que as investigadas proferiram diversas ofensas ao empregado dos 
Correios (no exercício e em razão de suas funções), como chamando-o repetidas vezes de 
'ladrão', dizendo que ele estava desviando as encomendas para si, que os Correios eram 
uma 'bosta' e que deveriam ser privatizado e o carteiro ser demitido. Enquanto estava no 
chão tentando reter a encomenda, as investigadas passaram a agredi-lo com socos nas 
costas, na nuca e no pescoço, além do que uma delas se dirigiu ao veículo dos Correios e 
tirou a chave da ignição. 5. Conforme entendimento sedimentado no âmbito desta 2ª CCR, 
o desacato de funcionário público no exercício da função ou em razão dela é compatível 
com a Constituição Federal de 1988 e com a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, uma vez que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e deve ser exercido 
em harmonia com os direitos à honra, à dignidade e à intimidade. O referido tipo penal 
constitui instrumento hábil a tutelar o exercício da função pública. Precedente 2ª CCR: 
Procedimento nº 1014934-17.2020.4.01.3900, Sessão de Revisão nª777, de 03/08/2020, 
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unânime. 6. A questão foi pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do HC nº 379.269/MS (DJe de 21/08/2017), que uniformizou o 
entendimento pela manutenção da tipificação do crime de desacato no ordenamento 
brasileiro. Consignou-se, na ocasião, que a subsistência do crime em tela na legislação 
vigente não acarreta o descumprimento do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. Conclusão no sentido de que o crime de desacato não foi abolido do sistema 
jurídico brasileiro, estando vigente o tipo do art. 331 do CP. 7. Por sua vez, o Supremo 
Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF nº 496, fixando tese na mesma linha: 'Foi 
recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica 
o crime de desacato' (Tribunal Pleno, DJe 01/07/20). 8. Não homologação do 
arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-
se ao Procurador oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.  

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-RJ-5061049-

21.2019.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 43/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 16 E 22, AMBOS DA LEI N° 7.492/1986 E NO ART. 288 DO CP. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. 
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 
13.964/2019) C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NECESSÁRIO EXAURIMENTO 
DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER O OCORRIDO. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial 
instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 16 e 22, ambos 
da Lei n° 7.492/1986 e no art. 288 do CP, em razão da comunicação de eventual 
realização de operações financeiras ilegais (dólar-cabo) e lavagem de ativos por parte 
de sócios e funcionários de determinada instituição financeira. De acordo com os autos, 
a atuação do grupo envolveria movimentação de vultuosas quantias de dinheiro em 
espécie dentro de uma grande rede relacionada com nichos políticos investigados pela 
Operação Lava-Jato, com remessas de elevados valores ao exterior, em burla aos meios 
de controle estatal. 2. No curso das investigações, foram realizadas diligências como a 
quebra dos sigilos telefônico, bancário e de dados dos investigados, expedição de ofício 
ao Banco Central, investigações nos locais de funcionamento da instituição financeira 
e tentativa de instrução do caso com informações que tangenciavam fatos 
análogos/correlatos no âmbito da Operação Lava-Jato. 3. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento ressaltando que, apesar da existência de fortes 
suspeitas quanto à realização de operações irregulares em gestão fraudulenta de 
instituição financeira, não há outros meios probatórios (além dos diálogos 
interceptados em 2011 revelando determinadas transações efetuadas) que possam 
eficientemente lastrear o oferecimento de denúncia. 4. Discordância da Juíza Federal. 
Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, nos termos do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei n° 13.964/2019) c/c art. 
62, IV, da LC nº 75/93. 5. No caso em análise, não obstante as diligências já realizadas 
no curso das investigações, verifica-se que o arquivamento mostra-se, por ora, 
prematuro. 6. Consta do presente apuratório que os autos foram remetidos à Força 
Tarefa da Lava Jato da PR/RJ, tendo o seu Coordenador afirmado que o 
compartilhamento de provas estaria prejudicado ante o avançado estágio da instrução 
dos autos relativos à respectiva fase da operação. No entanto, conforme bem ressaltou 
a Juíza Federal 'No que se refere à impossibilidade de vertente investigativa a seguir 
em razão da impossibilidade de compartilhamento de provas, observo que a afirmação 
não se apresenta coerente com a dinâmica aplicada a situações da espécie. Isto porque 
o avançado estágio da ação penal n.º 0505914-23.2017.4.02.5101, de per si, não 
configura óbice ao acesso das informações. Pelo contrário, a robustez de elementos 
eventualmente já arrecadados no feito adiantado, aliado à publicidade da fase judicial 
da persecução, vão ao encontro da possibilidade de compartilhamento. Sem embargo, 
por evidente, de eventual decisão de indeferimento de compartilhamento pelo juízo 
natural da ação penal, o que não se tem notícia nestes autos'. 7. Além do mais, há 
informações de que os investigados neste IPL teriam firmado acordo de colaboração 
premiada perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, bem como junto ao Supremo 
Tribunal Federal por fatos análogos. Neste ponto, conforme também consignado pela 
Juíza Federal 'caso os investigados tenham firmado acordo de colaboração abrangente 
dos fatos aqui apurados, será preciso aferir os efeitos de tal procedimento neste 
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apuratório, inclusive para fins de competência do Juízo para apreciação do pedido de 
arquivamento'. 8. Dessa forma, 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. 9. Não homologação do 
arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, 
facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.   

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

 
005. Expediente: JF/SP-0007245-

65.2016.4.03.6181-INQ 
Voto: 116/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO 

ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART. 149). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP, ART. 28 ' ANTERIOR À LEI 13.964/2019). NECESSÁRIO EXAURIMENTO 
DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER O OCORRIDO. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial 
instaurado para apurar a possível prática do crime de redução à condição análoga a de 
escravo (CP art. 149), por responsável por oficina de costura contratada por empresas de 
vestuário. 2. Segundo consta, o MPT realizou fiscalização na referida oficina de costura, 
ocasião em que constatou a presença de trabalhadores bolivianos exercendo suas 
atividades em situação precária, além de serem submetidos a jornadas extensas de 
trabalho em troca de remuneração irregular e irrisória. Verificou-se, ainda, que os 
trabalhadores também residiam no local. 3. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento da investigação por não vislumbrar provas da materialidade 
do crime. Discordância da magistrada e remessa dos autos à 2ª CCR para revisão. 4. Por 
ocasião da Sessão de Revisão nº 670, de 30/01/2017, a 2ª CCR deliberou, à unanimidade, 
pelo prosseguimento da persecução penal, por considerar prematuro o arquivamento dos 
autos. 5. Nova promoção de arquivamento, em que o Procurador da República oficiante 
considerou que o fato 'já foi suficientemente repreendido na esfera juslaboralista, uma 
vez que a empresa foi condenada a R$4.000.000,00 por danos morais coletivos, além de 
R$ 2.000.000,00 a título de dumping social', ressaltando, ainda que 'passados 7 anos 
desde os fatos, eventual persecução penal mostrar-se-ia muito provavelmente inexitosa, 
não somente pelo risco de prescrição, mas como também aumentado ainda mais a sempre 
extremamente dificultosa tarefa de se localizar e ouvir as vítimas, não raro estrangeiros 
em situação irregular no pais. Note-se que essa diligência foi determinada, na esfera 
policial, há quase dois anos (fls. 816/817), sem o menor êxito'. 6. Discordância do 
magistrado (CPP, art. 28 ' Redação anterior à Lei 13.964/2019). 7. Da atenta leitura dos 
autos verifica-se que, conforme ressaltado pelo magistrado, 'a polícia federal não 
encerrou a investigação dos fatos, tendo, inclusive, determinado a realização de novas 
diligências para tentativa de localização das vítimas'. Considerando que as tentativas 
anteriores ocorreram no momento em que o país enfrentava o ápice da pandemia 
COVID-19, em que os serviços ficaram restritos e as comunicações prejudicadas, não 
há como descartar a realização de nova tentativa a fim de verificar se, de fato, os 
trabalhadores não podem ser encontrados. Frise-se que, embora os trabalhadores tenham 
sido ouvidos por ocasião da fiscalização do MPT, torna-se necessária a realização de 
nova oitiva, agora sob o viés criminal, para que sejam indagados de fatos específicos 
capazes de indicar a ocorrência de crime. Além disso, cumpre ressaltar que o tipo penal 
do artigo 149 do Código Penal prevê pena máxima de oito anos, o que resulta no 
reconhecimento da prescrição em 12 anos (CP, art. 109, III). Considerando que os fatos 
datam de 2014, o prazo prescricional ainda não ocorreu. 8. 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. 9. Não 
homologação do arquivamento.  

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen pediu vista dos autos. 
O advogado Dr. Francisco de Paula Bernardes Junior, OAB/SP Nº 246.279, realizou 
sustentação oral. 

 
006. Expediente: JF/CHP/SC-APE-5010333-

64.2021.4.04.7202 - Eletrônico  
Voto: 310/2022 Origem: JUSTIÇA 

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, 
DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL 
NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela 
prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, I, do Código Penal, tendo em vista a 
importação clandestina de mercadoria (sacas de cebolas) de origem Argentina, a qual 
depende de autorização de órgão público competente (Ministério da Agricultura). Fato 
ocorrido em 20/05/2020. 2. O membro do MPF oficiante considerou não ser possível o 
oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que o denunciado responde a 
uma outra ação penal perante a justiça estadual por crime praticado em 2015. 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. 
Contudo, no caso dos autos, não restou comprovada conduta criminal 'habitual, reiterada 
ou profissional', por parte do denunciado, capaz de configurar óbice ao oferecimento do 
acordo. A ação penal a que ele responde por fato anterior diz respeito a infração de trânsito 
(conduzir veículo com CNH suspensa), ocorrido no ano de 2015. Diante do tipo de 
infração, bem como do largo lapso temporal ocorrido entre as condutas, não se vislumbra, 
nesse contexto, a configuração da causa impeditiva prevista no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 
7. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para (re)análise 
dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no 
entanto, que caso o membro do MPF ao proceder à referida (re)análise constate a ausência 
de algum dos requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, 
poderá recusar o oferecimento do ANPP.  

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

 
007. Expediente: JF/CHP/SC-5008671-

65.2021.4.04.7202-APE - 
Eletrônico  

Voto: 262/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ  

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 (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. 342 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou 
de oferecer o ANPP considerando que a denunciada responde a uma outra ação penal, que 
aguarda sentença, pela prática do mesmo crime apurado nos presentes autos (falso 
testemunho), além de terem sido constatados outros procedimentos extrajudiciais 
anteriores, no âmbito do MPF, em seu nome. Ressaltou que 'em que pese não haja 
reincidência, caracteriza-se como conduta criminal habitual e reiterada, incidindo em 
hipótese taxativamente traçada pelo Código de Processo Penal'. 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 dispositivo legal, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, 
em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
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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. 6. No presente 
caso, conforme ressaltado na cota de oferecimento da denúncia 'Em consulta ao Relatório 
de Correlatos, do Sistema Único do Ministério Público Federal, constatou-se que a 
denunciada possui procedimentos extrajudiciais anteriores, bem como um Inquérito 
Judicial, nos quais se apura o mesmo delito tratado na presente Ação Penal, falso 
testemunho. Há, inclusive, uma Ação Penal em curso contra a ré pela prática do mesmo 
crime, falso testemunho (nº 5006532-14.2019.4.04.7202). Em vista da repetição da conduta 
em diversos autos, o uso do acordo se torna desaconselhável, pois iria de encontro ao 
disposto no requisito presente no artigo 28-A, §2º, inciso II do Código de Processo Penal'. 
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. 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). 

 
008. Expediente: JF/CHP/SC-5012451-

13.2021.4.04.7202-APE - 
Eletrônico  

Voto: 339/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ  

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 I, do CP c/c arts. 2° e 3°, ambos do Decreto-Lei n° 399/68. 2. O 
Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP tendo em vista a existência 
de elementos de informações que indicam a prática de crimes de descaminho e contrabando 
de forma 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, consta dos autos que o denunciado foi abordado pela 
Polícia Militar transportando quantidade expressiva de cigarros estrangeiros (10.000 
maços) e, ao ser ouvido, relatou que 'se deslocou ao município de Dionísio Cerqueira/SC 
um dia antes da apreensão, tendo entregue o carro que conduzia para o carregamentos (sic) 
da carga de cigarros; disse ter pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela 
mercadoria e que iria revendê-la em Caxias do Sul/RS'. Ademais, o Procurador da 
República oficiante ressaltou em cota ao oferecimento da denúncia que 'as informações 
extraídas do celular do denunciado (ev. 47, doc. 1, fls. 1/6) demonstram que ele pratica os 
crimes de descaminho e contrabando de forma reiterada'. 6. As circunstâncias do caso 
concreto (contrabando de grande vulto, informações extraídas do celular do acusado, teor 
do depoimento prestado etc) indicam a atuação de forma profissional na prática de 
contrabando, no exercício de atividade comercial. 7. Precedente da 2ª CCR, em caso 
análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, de 
22/03/2021. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos 
termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária 
e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos 
elementos probatórios que indicam conduta criminal profissional. 9. Prosseguimento da 
ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis.  

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

 
009. Expediente: JF-CPS-0014590-

19.2016.4.03.6105-
PEQUEB - Eletrônico  

Voto: 233/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 
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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. 
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, caput e § 3°, do CP, em concurso formal 
impróprio com o crime do art. 1°, caput e § 1°, inciso III, da Lei n° 9.613/98. Caso em 
que o denunciado iludiu, em parte, o imposto devido pela entrada de mercadoria (obra 
de arte) que ingressou no país por via aérea, bem como, com desígnio autônomo, 
ocultou a utilização e a origem de valores provenientes de infração penal mediante 
importação de bens com valores não correspondentes aos verdadeiros e, 
posteriormente, apresentou informações e documentos falsos à Alfandega da Receita 
Federal. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por 
considerar que: a) a soma das penas mínimas dos crimes imputados na denúncia 
ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos); b) o acordo não 
seria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista 
não apenas a quantidade de fatos assessórios delituosos pendentes de investigação e 
aprofundamento (declinados à Seção Judiciária de São Paulo e à Subseção Judiciária 
de Guarulhos), mas também os fatos descritos na denúncia, em especial o 
comportamento do denunciado ao longo do procedimento aduaneiro, em que 
providenciou à Alfândega da Receita Federal, inclusive pessoalmente, sucessivas 
respostas instruídas com documentos falsos e c) apesar do posterior recolhimento dos 
tributos devidos pela importação, efetuado na tentativa de liberar a obra de arte 
apreendida, tal não tem o condão de acarretar a redução prevista no art. 16 do CP, tendo 
em vista tratar-se o crime do art. 334 do CP de delito formal. 3. Interposição de recurso 
pela defesa, aduzindo, em síntese, que: a) posteriormente foram recolhidos os tributos 
devidos, o que tornaria aplicável a causa de redução de pena prevista no art. 16 do CP 
(arrependimento posterior); b) a utilização da causa de aumento do art. 334, § 3°, do 
CP é discutível, consoante posicionamento recente do STF sobre transporte aéreo 
clandestino (HC 162.553); c) deveria ter sido considerada a causa de diminuição 
prevista no art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, pois o acusado colaborou para a apuração 
do crime de lavagem de dinheiro; d) levando-se em conta as referidas causas de 
aumento e diminuição, a pena mínima seria inferior a 04 anos; e) o requerente é 
primário, de bons antecedentes e ótima conduta social, sendo que as circunstâncias 
judiciais do caso são normais aos crimes imputados e f) o ANPP seria suficiente para 
a reprovação e prevenção dos crimes. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. 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. 6. No 
presente caso, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334, caput e 
§ 3°, do CP (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 02 anos de reclusão), em 
concurso formal impróprio com o crime do art. 1°, caput e § 1°, inciso III, da Lei n° 
9.613/98 (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03 anos de reclusão). 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). 7. De acordo com o art. 334, 
§ 3°, do CP "A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em 
transporte aéreo, marítimo ou fluvial". Neste ponto, não se desconhece o HC 162.553 
julgado pela Segunda Turma do STF, em 14/09/2021, que decidiu, por empate na 
votação (e consequente prevalência do entendimento mais favorável ao réu), que a 
referida causa de aumento de pena diz respeito apenas à importação clandestina. No 
entanto, importante observar que no âmbito do próprio STF (Primeira Turma e 
Decisões Monocráticas) há precedentes no sentido de que ao versar sobre o aumento 
de pena nos casos de descaminho em transporte aéreo, não se distingue voos 
clandestinos ou regulares (HC 169.846, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019; HC 
149.320, Rel Min. Dias Toffoli, julgado em 05/06/2018; RHC 153.940). De igual 
forma, o STJ recentemente decidiu que "A incidência da causa de aumento está em 
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual `é 
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devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, 
relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou 
clandestino"" (AgRg no REsp 1443345/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta 
Turma, DJe 30/11/2021). 8. Com relação a causa de diminuição do arrependimento 
posterior, conforme bem ressaltou o Procurador da República oficiante, cujos 
fundamentos acolho como razões de decidir, "Embora o reconhecimento, por parte de 
M., acerca do valor real da obra de arte tenha sido sucedido pelo efetivo recolhimento 
dos tributos devidos pela importação, efetuado na tentativa de liberar a obra de arte 
aprerendida (sic), tal não tem o condão de acarretar a redução prevista no artigo 16 do 
Código Penal, tendo em vista tratar-se o delito do artigo 334 do Código Penal de delito 
formal, consumado pela declaração falsa no procedimento de importação. Ademais, 
dado o contexto em que se deu tal pagamento, qual seja o da tentativa de liberação da 
obra retida pela Alfândega, sequer é apto a demonstrar redução na culpabilidade do 
agente". 9. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, 
também não se verifica, de plano, a sua incidência. Embora a defesa considere 
aplicável a referida minorante, tese que deve ser defendida no decorrer da instrução 
criminal, no presente momento prevalece o entendimento exposto pelo titular da ação 
penal na apresentação da denúncia, com base na exposição do fato criminoso e todas 
as suas circunstâncias (Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5006964-
40.2021.4.03.6119, Sessão de Revisão n° 832, de 13/12/2021, unânime). 10. Por fim, 
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 (CPP, art. 28-
A), o que não se verifica no caso em análise. No curso das investigações, foram 
colhidos elementos de informações que indicam a prática também de crime contra o 
sistema financeiro nacional (Lei n° 7.492/86, art. 22, parágrafo único) e uma segunda 
conduta de descaminho pelo investigado, fatos que foram declinados à Seção Judiciária 
de São Paulo (local de consumação do possível crime de manutenção de depósitos no 
exterior) e à Subseção Judiciária de Guarulhos (local do outro possível descaminho), 
com a devida homologação judicial. Além disso, as condutas apuradas no presente 
procedimento também demonstram especial desvalor no comportamento do 
denunciado ao longo do procedimento aduaneiro, em que providenciou à Alfândega da 
Receita Federal, inclusive pessoalmente, sucessivas respostas instruídas com 
documentos falsos. 11. 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. 12. 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). 

 
010. Expediente: JF-CPS-5008011-

28.2020.4.03.6105-IP - 
Eletrônico  

Voto: 235/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP  

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

DO ACORDO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO ÀS 
CONDIÇÕES APRESENTADAS NA PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, 
COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NORMA QUE PREVÊ A 
REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE 
RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. CASO 
EM QUE O ACORDO FOI OFERTADO, TENDO HAVIDO DISCORDÂNCIA 
APENAS SOBRE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. NÃO CONHECIMENTO DA 
REMESSA. 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°, do CP. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério Público Federal. Manifestação 
da defesa pelo interesse no ANPP, ressaltando, no entanto, que não possuí condições 
de aceitar as cláusulas propostas pelo órgão ministerial. Envio dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 3. Cumpre registrar que o art. 28-A, § 14, do 
CPP estabelece que a remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá 
na hipótese de haver a recusa do membro do MP em propor o acordo de não persecução 
penal. 4. No caso em análise, entretanto, o Procurador da República efetivamente 
ofereceu o ANPP à denunciada, sendo que no momento de se ajustar cumulativa ou 
alternativamente as condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual 
inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 5. Entendimento firmado de que não 
é cabível o envio dos autos para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não 
persecução penal pelo membro do Ministério Público Federal, a parte discordar das 
cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP prevê a possibilidade de 
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remessa ao órgão superior apenas no caso de recusa ministerial em propor o acordo. 6. 
Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5008935-43.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 
n° 784, de 05/10/2020, unânime; Processo n° 5027737-89.2020.4.04.7000, Sessão de 
Revisão n° 784, de 05/10/2020, unânime. 7. Não conhecimento da remessa e 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). 

 
011. Expediente: JF/CRI/SC-5016615-

15.2021.4.04.7204-ANPP - 
Eletrônico  

Voto: 279/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CRICIÚMA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA CELEBRAÇÃO DO ANPP. RÉU QUE JÁ FOI BENEFICIADO COM O 
INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NOS 05 (CINCO) 
ANOS ANTERIORES AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL EM ANÁLISE 
(CPP, ART. 28-A, CAPUT E § 2°, INCISO III). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 
334-A, § 1°, inciso IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer 
o acordo em razão da grande quantidade de cigarros apreendidos (2.100 pacotes), bem 
como por verificar que o réu já foi beneficiado com o instituto da suspensão condicional 
do processo nos 05 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração penal em análise. 
3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo 
é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Além disso, o art. 28-A, § 2°, inciso III, do CPP, estabelece não ser cabível o acordo na 
hipótese de ter sido o agente beneficiado nos 05 (cinco) anos anteriores ao cometimento 
da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional 
do processo. 5. Consta dos autos que o crime ora apurado foi praticado em 15/10/2021. 
Ocorre que o réu já foi beneficiado com o instituto da suspensão condicional do processo 
em ação penal anterior. De acordo com o teor da certidão de antecedentes criminais juntada 
aos autos, a referida suspensão condicional do processo ocorreu em 2018, dentro dos 05 
(cinco) anos anteriores ao cometimento da infração penal ora analisada. 6. Inviabilidade 
do oferecimento de acordo de não persecução penal, em razão do não preenchimento de 
requisitos exigidos para a sua celebração (CPP, art. 28-A, caput e §2°, inciso III), sendo 
que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 
no caso concreto. 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). 

 
012. Expediente: JF-GRU-5005105-

86.2021.4.03.6119-APN 
- Eletrônico  

Voto: 117/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/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, caput, §3º, do CP, envolvendo a obtenção indevida de benefício 
assistencial de prestação continuada. 2. A Procuradora da República oficiante deixou 
de oferecer o ANPP por considerar que a medida não é suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime, tendo em vista a existência de elementos probatórios indicando 
conduta reiterada ou profissional. 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 
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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 dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento 
no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, 
óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. No presente 
caso, conforme ressaltado na denúncia, pesquisas realizadas pela Polícia Federal 
indicam que o ora denunciado também consta como investigado no IPL n° 0475/2012-
5 ' OPERAÇÃO TRÂNSITO, no qual ele e diversas outras pessoas foram indiciadas 
por crimes contra o INSS, além do que foram apreendidos vários atestados médicos 
falsos em sua residência. 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). 

 
013. Expediente: JF-GRU-5006043-

81.2021.4.03.6119-
PRESAN - Eletrônico  

Voto: 417/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP  

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

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 
40, I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de tráfico 
internacional de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, I), por tentar embarcar 
para o exterior transportando 1.917g (mil novecentos e dezessete gramas ' massa 
líquida) de cocaína. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo 
de não persecução penal, considerando que a conduta denunciada amolda-se ao tipo 
penal previsto nos artigos 33, c.c. art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja pena é 
incompatível com o exigido no artigo 28-A do CPP. 3. Recurso da defesa e remessa 
dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. A 2ª CCR já se manifestou em diversas 
ocasiões 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 da denunciada 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. No presente momento prevalece o entendimento exposto 
pelo titular da ação penal na apresentação da denúncia, razão pela qual o acordo não é 
cabível. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 
1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021, 5000530-
51.2021.4.04.7107, Sessão 809, de 17/05/2021; 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão 
de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 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). 

 
014. Expediente: JF/MG-APORD-1008647-

47.2020.4.01.3800 - 
Eletrônico  

Voto: 332/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. 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 artigo 297 c/c art. 304, ambos do 
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o 
oferecimento do acordo em processo com denúncia já recebida, 'na linha das decisões 
proferidas no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado n.º 20 editado pelo Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais e o entendimento doutrinário'. 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 seja realizada nos próprios autos do processo. 
Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. No mesmo 
sentido dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. 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. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 7. 
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). 

 
015. Expediente: JF/MG-0016931-

95.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 267/2022 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 face de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 304 do CP. 2. A Procuradora da República oficiante considerou não ser 
possível o oferecimento do acordo após o recebimento da denúncia, conforme 
entendimento dos Tribunais Superiores. 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 
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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). 

 
016. Expediente: JF/MG-0024631-

25.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 288/2022 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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, 
§14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA 
DE REGISTROS POSTERIORES. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela 
prática do crime previsto no art. 289, §1º, do CP. Segundo consta, no dia 31/01/2019, o 
acusado teria repassado nota falsa de R$ 100,00 (cem reais) para fazer compras em 
estabelecimento comercial. 2. O membro do MPF oficiante deixou de oferecer o ANPP 
ao acusado, considerando que a medida é insuficiente para a reprovação e prevenção do 
crime, em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 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 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. No presente caso, entretanto, verifica-se pela própria informação dada pelo 
Procurador da República oficiante que os outros dois inquéritos instaurados contra o réu 
dizem respeito a fatos ocorridos em datas posteriores ao fato objeto destes autos. Dessa 
forma, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso 
concreto, os registros posteriores, por si sós, não indica conduta habitual, reiterada ou 
profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. 7. Precedente da 2ª CCR: IANPP 
1.00.000.008602/2021-92, Sessão de Revisão n° 817, de 09/08/2021, unânime. 8. 
Necessidade do retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para (re)análise dos 
requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto.  

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

 
017. Expediente: JF/MG-1005182-

93.2021.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 249/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

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

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA 
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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 o art. 297 e o art. 61, inciso II, alínea 'j', todos do CP. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerar existirem elementos 
probatórios indicando conduta criminosa habitual. 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 dispositivo legal, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, 
em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. No presente 
caso, conforme ressaltado na cota de oferecimento da denúncia, o investigado 'admitiu 
que já comprou diversas carteiras de habilitação falsas, tendo a primeira sido adquirida 
no ano de 2003 e a segunda adquirida em 2007. Afirmou, ainda, que em 2018, por medo 
de ser flagrado usando uma CNH falsa, tentou obter uma CNH verdadeira por meio do 
devido processo de habilitação no DETRAN, mas, por ter sido reprovado no exame de 
direção duas vezes, desistiu e novamente comprou mais uma habilitação falsa. Há, ainda, 
em sua FAC juntada aos autos, um registro de despacho de indiciamento pela prática do 
crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (ID 
522363868 - pág. 08). Dessa forma, tais fatos devem ser tidos como evidência de 
habitualidade, tratando-se de mácula em sua vida pregressa'. 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). 

 
018. Expediente: JF/MS-0000704-

06.2018.4.03.6000-AOPPOR 
- Eletrônico  

Voto: 300/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MATO GROSSO DO SUL  

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

OFERECER O ACORDO. 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 os réus foram denunciados pela prática do crime de 
descaminho (CP, 334-A, § 1º, III e IV) em razão da apreensão de mercadorias 
estrangeiras desprovidas de documentação comprobatória da regular importação. 
Tributos iludidos calculados no valor de R$ 371.947,50. 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 dos denunciados. 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, extrai-se dos autos que, além 
da elevada quantidade de mercadorias apreendidas na presente autuação, o que 
demonstra alta organização e elevado poder econômico para viabilizar a entrada dos 
produtos no país de maneira camuflada, verifica-se da denúncia que o veículo ocupado 
pelos denunciados possuía diversos compartimentos ocultos, nos quais as mercadorias 
eram escondidas, ou seja, havia um preparo qualificado para a prática do crime. Além 
disso, segundo informa o Procurador da República oficiante, 'nas mesmas circunstâncias, 
em 30/03/2019, os réus foram flagrados novamente transportando, após importarem, 
mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal e avaliadas em 
254.441,24'. 6. Nesse contexto, nota-se que as circunstâncias do caso concreto indicam 
conduta criminal profissional por parte dos acusados, principalmente considerando a 
mesma forma de atuação na importação de mercadorias de valores elevados que resultam 
na ilusão de tributos em alto patamar. 7. Inviabilidade no oferecimento de acordo de não 
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persecução penal. 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. 8. Cabe ressaltar, ainda, que em consulta ao sistema 
comprot constatou-se a presença de registros anteriores em nome dos acusados, o que na 
linha de entendimento desta 2ª CCR e do art. 28-A, §2°, II, do CPP, também impede o 
oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes 2ª CCR: 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 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). 

 
019. Expediente: JF/PR/CAS-5001865-

91.2019.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 12/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA 
AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E EVENTUAL PROPOSITURA DO 
ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 
AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime 
previsto no artigo 171, § 3º, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. 2. Após 
interposição de apelação e remessa dos autos ao TRF4, foi determinado o retorno do feito 
à primeira instância para análise da possibilidade de celebração do ANPP. 3. A princípio, 
o Procurador da República oficiante se manifestou no sentido de que a atribuição para 
analisar o cabimento do ANPP, no caso de ações que já se encontram em grau de recurso, 
é do membro do Ministério Público Federal que atua perante o TRF, não do primeiro grau. 
4. O magistrado apontou que o entendimento ministerial não coaduna com o do TRF-4ª 
Região e determinou nova intimação do MPF para manifestação. 5. Em nova análise, o 
Procurador da República oficiante entendeu 'não ser possível o oferecimento do acordo de 
não persecução penal, pela inexistência de confissão do crime e, especialmente pela 
questão da reparação do dano ' já que se trata de um dano coletivo de grande monta, somado 
à impossibilidade de se aferir, com precisão, quais bens do condenado foram adquiridos 
como produto ou proveito do crime'. 6. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 7. 
Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com 
atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal 
no TRF, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-
35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22/03/2021, reformou 
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição 
da Procuradoria Regional da República. Dessa forma, foi editado o Enunciado n° 101 
dispondo que 'É atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo de Não 
Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por retroação do art. 28-A do CPP.' 8. 
Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições 
pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a 
definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida 
interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 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). 9. Da mesma forma, o Conselho 
Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria 
Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, 
também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que 
aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 10. Ademais, 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 
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penal. 11. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho 
Institucional do MPF e da 2° Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como em 
conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a 
atribuição para a análise da possibilidade (ou não) de oferecimento de ANPP no caso 
concreto é da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, restando, portanto, 
prejudicada a análise do mérito. 12. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e 
o acusado, os termos deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No 
momento oportuno, isto é, após formalização de eventual ANPP e encaminhamento ao 
órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao 
juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. Isso porque a Lei n° 
13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes basicamente nas 
negociações, na homologação e na execução; a participação do juiz limita-se à fase de 
homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 13. Devolução dos autos à origem, 
com o fim de encaminhamento ao órgão de segundo grau.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
020. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5082072-

24.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 292/2022 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. 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 os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no 
art. 334-A, § 1°, inciso V, c/c o art. 29, ambos do CP. 2. A Procuradora da República 
oficiante deixou de oferecer o ANPP por verificar a existência de elementos probatórios 
que indicam conduta criminal habitual, reiterada e profissional, bem como que a medida 
não é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de 
recurso pela defesa de O.A.P.. 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 codenunciado O.A.P. atuou como 'batedor' no 
contrabando ora apurado, em que foram apreendidos 15.000 maços de cigarros em um dos 
veículos utilizados (conduzido por J.A.M.). Em seu depoimento, O.A.P. 'admitiu que 
conhecia J. e que já havia atuado no transporte, bem como no comércio de cigarros 
paraguaios. Admitiu que (sic) participado do transporte de cigarros pelo qual J. foi preso, 
atuando na ocasião como `batedor'. Disse que, a pedido de uma pessoa não identificada nas 
investigações (R.), foi até Ponta Grossa/PR para `acompanhar um menino' que vinha do 
Paraguai trazendo cigarro' e que ̀ na ocasião eram dois carros que estavam vindo carregados 
de cigarro...''. 6. Além do mais, conforme ressaltou a Procuradora da República oficiante 'o 
denunciado O. admitiu em seu depoimento que trabalhava com contrabando de cigarros e 
tem mais de um processo de contravenção de jogos de azar (art. 50 da LCP), um deles 
inclusive suspenso com fulcro no artigo 366 do CPP. Isso demonstra que o denunciado vive 
da prática de delitos e nem sempre atende aos chamados da Justiça.' 7. Dessa forma, as 
circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto, utilização de batedor, o teor 
dos depoimentos prestados etc) indicam cooperação/envolvimento com esquema criminoso 
que atua de forma profissional na inserção e distribuição de cigarros contrabandeados em 
território nacional. 8. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-
38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 9. Inviabilidade do 
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, 
do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que 
indicam conduta criminal profissional. 10. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos 
autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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021. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5074956-

64.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 335/2022 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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, 
DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL 
NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO 
POSTERIOR. 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 pelo crime falso testemunho (CP, art. 342) 
praticado em 13/09/2019. 2. O membro do MPF oficiante deixou de oferecer o ANPP, 
considerando a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, em razão da 
existência de ação penal em que o ora acusado figura como réu. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação 
e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP, dispõe que o benefício não 
se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. 5. Considerando o 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. No 
presente caso, entretanto, verifica-se da citada ação penal utilizada como fundamento para 
negar o ANPP que o fato ali apurado teria sido praticado em 21/10/2019, sendo, portanto, 
posterior ao caso ora analisado. Dessa forma, na hipótese específica dos autos e 
considerando as peculiaridades do caso concreto, o registro posterior, por si só, não indica 
conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. 7. 
Precedente da 2ª CCR: IANPP 1.00.000.008602/2021-92, Sessão de Revisão n° 817, de 
09/08/2021, unânime. 8. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para 
(re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-
se, no entanto, que caso o membro do MPF, ao proceder à referida (re)análise, constate a 
ausência de algum dos demais requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações 
previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do ANPP.  

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

 
022. Expediente: JF-RJ-5001438-

06.2020.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 142/2022 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 DA 

PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE EM CELEBRAR O ANPP. 
DISCORDÂNCIA DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
CASO EM QUE O ACORDO JÁ HAVIA SIDO OFERECIDO ANTERIORMENTE 
E, APÓS LONGO PERÍODO DE TRATATIVAS, FOI ACEITO E ASSINADO 
PELAS PARTES. EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA REMESSA, EM 
RAZÃO DA POSTERIOR NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO PELO 
MPF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE REVELAM NÃO SER 
RAZOÁVEL SE DESFAZER O ANPP JÁ DEVIDAMENTE NEGOCIADO, 
ACEITO E ASSINADO PELAS PARTES. MANUTENÇÃO DA PROPOSTA. 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. 304 c/c art. 297, 
ambos do CP. 2. Após longo período de tratativas envolvendo o ANPP, a defesa se 
manifestou aceitando as condições propostas pelo Ministério Público Federal. Com 
isso, a Juíza Federal proferiu despacho em 13/09/2021 concedendo o prazo de 30 dias 
para que o MPF colhesse as assinaturas do compromissário e de seu advogado, bem 
como promovesse a distribuição do acordo por dependência à ação penal. 3. No 
entanto, a Procuradora da República oficiante, em petição datada de 17/09/2021, 
considerou ser inviável a celebração do acordo, ressaltando que as tratativas já se 
prolongaram por muito tempo, bem como que a jurisprudência tem se consolidado no 
sentido de não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia. Posteriormente, 
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em 21/09/2021, apresentou nova manifestação informando que houve um descompasso 
nas tratativas relacionadas à realização do acordo, pois em razão de sua fruição de 
férias, outro Membro do MPF foi designado para atuar em substituição, o qual deu 
andamento às formalidades da celebração do ANPP, procedendo inclusive à coleta da 
assinatura do denunciado e de seu advogado no termo do acordo. Diante do impasse 
interno no âmbito do MPF, requereu a adoção das medidas que o Juízo entendesse 
cabíveis. 4. A defesa se manifestou consignando que o Procurador da República 
substituto entrou em contato em 13/09/2021 solicitando a coleta das assinaturas no 
termo do acordo de não persecução penal, tendo o advogado enviado a cópia 
devidamente assinada no dia 17/09/2021 (via whatsapp), não podendo simplesmente 
ser desfeito o referido acordo em razão de divergências internas entre os Procuradores 
que atuam (ou atuaram) no processo. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2ª 
CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no 
curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na Orientação 
Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). 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. 6. Com relação à discordância interna 
entre os Membros do Ministério Público Federal atuantes no presente caso, observa-
se, cronologicamente, que: em 28/08/2021 a defesa aceitou os termos do acordo; em 
13/09/2021 a Juíza Federal concedeu o prazo de 30 dias para a coleta das assinaturas, 
mesma data em que o Procurador da República substituto entrou em contato com a 
defesa; e em 17/09/2021 o advogado devolveu o termo devidamente assinado pelo 
acusado, pela defesa e pelo MPF. Dessa forma, considerando as circunstâncias 
específicas do caso concreto, não se revela razoável se desfazer o acordo já 
devidamente negociado, aceito e assinado, que foi devolvido ao Ministério Público 
dentro do último prazo concedido. 7. Manutenção da proposta de acordo de não 
persecução penal.  

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

 
023. Expediente: JF-RJ-5091696-

28.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 280/2022 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. 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°, na forma do art. 71, ambos do CP. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o ANPP por verificar a existência de elementos 
probatórios que demonstram conduta criminal habitual e reiterada por parte do 
denunciado. 3. Interposição de recurso pela defesa. 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 dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento 
no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, 
óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. No presente 
caso, conforme ressaltado na denúncia, o acusado 'admitiu ter cometido irregularidades 
utilizando o certificado digital da empresa O.S.G., alterando fraudulentamente dados 
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de contas vinculadas ao FGTS e sacando indevidamente o saldo das contas. Afirmou 
ainda que responde a processos judiciais por fatos análogos, uma vez que quando 
alterou os dados cadastrais de trabalhadores pelo programa Conectividade Social 
envolveu nesta irregularidade outras 15 (quinze) empresas (Evento 1, PORT1, Página 
52). De fato, E. fez da atividade criminosa seu modo de vida, eis que, com idêntico 
modus operandi,foi condenado pela prática do mesmo crime, tanto em forma 
consumada quanto tentada, em, pelo menos, quatro ações penais (Processos 0017967-
98.2014.4.02.5101, 0019259-21.2014.4.02.5101, 0018261-53.2014.4.02.5101 ' 
posterior declaração de extinção de punibilidade pela prescrição - e 0502079-
95.2015.4.02.5101)'. 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). 

 
024. Expediente: JFRS/CAX-5017918-

64.2021.4.04.7107-ANPP - 
Eletrônico  

Voto: 120/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE CAXIAS DO SUL  

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

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 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. A Procuradora da República 
oficiante deixou de oferecer o ANPP tendo em vista a existência de elementos probatórios 
indicando conduta criminal habitual. 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 dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de 
que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao 
oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, 
Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão 
de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. No presente caso, o Ministério Público Federal deixou 
de propor o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo ao réu 
'em virtude da habitualidade de condutas delitivas, o que foi comprovado pelos documentos 
encaminhados pela Receita Federal do Brasil' e uma vez que responde a outros feitos pela 
prática de crimes semelhantes. No mesmo sentido, o Juiz Federal, ao receber a denúncia, 
afastou a aplicação do princípio da insignificância ressaltando que 'No caso sub judice, de 
acordo com informações da Receita Federal juntadas ao inquérito policial, o acusado em 
questão possui outros processos fiscais pela mesma infração.' 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: JFRS/POA-5065706-

32.2020.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 297/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
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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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO 
CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL 
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, em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n° 
8.137/90. 2. O membro do MPF oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução 
penal ao acusado, em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal 
reiterada. 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, é possível verificar que o réu possui diversos registros de ações penais em seu 
desfavor e, conforme pontuado pelo Procurador da República oficiante, em consonância 
ao entendimento deste Colegiado, 'não se exige, à inaplicabilidade do acordo, a 
reincidência do acusado, com o trânsito em julgado de sentença condenatória, mas apenas 
a presença de elementos que indiquem sua conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional'. 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 e reiterada. 8. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção 
das providências cabíveis.  

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

 
026. Expediente: JF-SOR-APORD-

5005086-
78.2019.4.03.6110 - 
Eletrônico  

Voto: 336/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

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

EM PROPOR O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO 
DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 
ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal, em que o réu foi 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do CP. Segundo consta, 
entre 22 de fevereiro de 2016 e 23 de junho de 2016, o acusado obteve indevidamente 
o benefício do seguro-desemprego, tendo sido pagas quatro parcelas no valor de R$ 
967,00, totalizando o valor de R$ 3.868,00. 2. O membro do MPF oficiante deixou de 
oferecer o acordo de não persecução penal, ressaltando que, no caso, foram praticadas 
diversas infrações 'sendo que, por ficção legal, a elas não se aplica o concurso material, 
e sim a regra prevista o artigo 71 do Código Penal (a ficção é voltada à aplicação da 
pena, tão-somente)'. 3. Recurso da defesa, em que se destacou que 'o fato de o acusado 
ter, supostamente, perpetrado certa conduta delitiva ao longo do tempo, é algo bastante 
diverso de fazer do crime um modo de vida. Não há conduta reiterada, habitual ou 
profissional neste caso'. Remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Cumpre 
registrar que quanto à vedação prevista no art. 28-A, §2º, II, do CPP, 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). 5. No entanto, 
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, 
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o acusado recebeu indevidamente quatro parcelas de benefício social, tendo os fatos 
sido praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. 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, 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 estipular a 
reparação do dano da forma que entender necessária, cumulado a eventuais outras 
condições que julgar proporcionais e compatíveis com a infração imputada ao réu, e, 
sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 
Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e 
JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na Sessão n° 781, de 
21/09/2020, unânimes. 7. Necessidade de retorno dos autos 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). 

 
027. Expediente: JF/SP-0000151-

37.2014.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 281/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

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

EM PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO 
DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
ESTIPULANDO VALOR MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA O 
SEU OFERECIMENTO. ÓBICE À PROPOSITURA DA MEDIDA NÃO 
DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 
ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso 
I, da Lei n° 8.137/90 c/c o art. 29 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou 
de oferecer o acordo 'por não considerar este necessário e suficiente para a reprovação e 
a prevenção da infração penal em razão do valor consolidado da inscrição em dívida 
ativa (R$ 827.714,18 e 183.594,60, no total de R$ 1.011.308,78)'. 3. Interposição de 
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. Observa-se que o acordo de não persecução penal é cabível em 
crimes tributários, sendo que, na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos do art. 
28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular 
como condição (ou uma das condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo ao 
acusado e à sua defesa aceitarem ou não. O simples fato de existir uma outra forma de 
extinção da punibilidade para o crime tributário (pagamento ou parcelamento) não exclui 
a possibilidade de celebração do ANPP. 5. Neste ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A 
do CPP prevê como condição para a celebração do acordo de não persecução penal a 
reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, mas, ao contrário do que previa a 
Resolução n° 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª 
CCR's (em sua redação original), a lei não estabelece um valor máximo pré-determinado 
como requisito para o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o 
valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 
6. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o 
membro do Ministério Público poderá estipular a reparação do dano da forma que 
entender necessária, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e 
compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, 
a ação penal deverá seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos 
JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-
84.2017.4.04.7100-APN, julgados na Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para (re)análise 
dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 
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028. Expediente: JF/SP-5003452-
28.2019.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 331/2022 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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E APLICADA AO CASO CONCRETO. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA A PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática 
do crime previso no art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/98. 2. A Procuradora da República 
oficiante considerou não ser o caso de oferecimento do acordo, ressaltando que 'em razão 
da natureza, circunstância e recorrência das condutas, não é suficiente para reprovação 
e prevenção do crime'. 3. A defesa de C.M.S.M. apresentou manifestação requerendo 
reanálise do benefício ao réu, pontuando que 'eventual apresentação de uma proposta de 
acordo de não persecução penal, deverá ser levada em conta a conduta criminosa 
atribuída individualmente ao denunciado C.M.S.M., que conforme descrito na própria 
denúncia, foi mínima, não sendo, portanto, admissível estender a grau de reprovabilidade 
das condutas de um dos réus aos todos os demais réus'. 4. Em nova manifestação, a 
Procuradora da República negou o acordo, considerando que 'o ANPP não deve ser 
utilizado para as condutas revestidas de maior gravidade ou reprovabilidade, 
independente da pena mínima prevista enquadrar-se na hipótese legal. Assim, por todo 
o exposto, entendo que neste caso concreto o ANPP é medida insuficiente e 
desproporcional à reprovação e a prevenção do crime'. 5. Recurso da defesa de C.M.S.M. 
e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 6. A Procuradora da República 
oficiante limitou-se a apontar a gravidade e reprovabilidade do crime ora em análise para 
justificar o não oferecimento do ANPP, sem apresentar fundamentação específica e 
individualizada com base no caso concreto, impedindo, com isso, o exercício revisional 
deste Colegiado. 7. A 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que, embora o ANPP 
não constitua direito subjetivo do réu, é necessário que sua recusa ocorra de forma 
fundamentada, considerando a verificação do não preenchimento de requisitos exigidos 
pela lei (CPP, art. 28-A) ou a indicação de que o caso concreto e suas circunstâncias 
impedem o oferecimento da medida. Precedente da 2ª Câmara: Processo n° 5013417-
28.2020.4.04.7002, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021. 8. Recusa, neste ponto, 
destituída dos fundamentos concretos que lastrearam a convicção do órgão de acusação, 
circunstância que afeta o próprio exercício do contraditório e ampla defesa pelo acusado. 
9. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para 
a celebração do acordo. Havendo discordância, faculta-se à oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito.  

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

 
029. Expediente: JF-STM-1007041-

66.2020.4.01.3902-
APORD - Eletrônico  

Voto: 363/2022 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
SANTARÉM  

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

EM PROPOR O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO 
DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 
ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no 1º, I, 
da Lei 8.137/90 c/c art. 29, caput, do Código Penal. 2. O membro do MPF oficiante se 
manifestou pela inviabilidade de oferecimento do acordo, considerando que 'os crimes 
tributários possuem um regime próprio bem mais benéfico que o do art. 28-A do CPP'. 
Além disso, ressaltou que o elevador valor do tributo sonegado indica a insuficiência 
da medida. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do 
CPP). 4. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento 
firmado pela possibilidade de celebração do ANPP 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 
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condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo ao acusado e à sua defesa aceitarem 
ou não. O simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o 
crime tributário (pagamento ou parcelamento) não exclui a possibilidade de celebração 
do ANPP. 5. Nesse ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A do CPP prevê como condição 
para a celebração do acordo de não persecução penal a reparação do dano ou a 
restituição da coisa à vítima, mas, ao contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 
do CNMP e a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (em sua redação 
original), a lei não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para 
o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não 
pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 6. Dessa forma, 
caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do 
Ministério Público poderá estipular a reparação do dano da forma que entender 
necessária, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e 
compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, 
a ação penal deverá seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos 
JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-
84.2017.4.04.7100-APN, julgados na Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. 
Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF 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). 

 
030. Expediente: JF-TAU-0001734-

04.2018.4.03.6121-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 27/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP  

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

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 
ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 334-A, §1°, IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou 
de oferecer o acordo em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no 
art. 28-A, caput e § 1°, do CPP, tendo em vista que as penas mínimas previstas para o 
denunciado excedem 04 anos. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento 
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto ao cálculo 
da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR 
já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo 
quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos 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, conforme ressaltou o Procurador da República oficiante 
'na data dos fatos, L. também foi flagrado praticando o delito de tráfico de drogas, 
descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. E nessas circunstâncias, embora o 
referido delito tenha sido denunciado perante a Justiça Estadual (autos nº 1500696-
24.2018.8.26.0618 ' evento 24636420), este deve ser considerado para fins de aferição 
das penas mínimas como requisito objetivo para a propositura de acordo de não 
persecução penal. Assim, verifica-se que, embora o delito previsto no artigo 334-A, § 
1º, inciso IV, do Código Penal (contrabando) determine a pena mínima de 2 (dois) anos 
de reclusão, o crime insculpido no art. artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 prevê a 
pena mínima de 5 (cinco) anos, a qual por si só' já ultrapassa o limite preestabelecido 
no artigo 28-A, caput, e § 1º do CPP. Diante disso, considerando que não há nos autos 
nenhum elemento indicativo de causa de diminuição de pena, verifica-se incabível a 
propositura do acordo, já que as penas mínimas cominadas aos delitos praticados 
ultrapassam o limite dos 4 (quatro) anos'. 6. 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. 7. 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). 

 
031. Expediente: JF/TFL-0000978-

43.2019.4.01.3816-APN - 
Eletrônico  

Voto: 239/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE TEÓFILO 
OTONI/MG  

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 face de acusados pela prática do crime previsto no art. 183, 
parágrafo único, c/c o art. 184, ambos da Lei n° 9.472/97. 2. O MPF se manifestou 
inicialmente pela possibilidade de acordo no presente caso. Porém, durante a negociação 
de suas 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
032. Expediente: JF-RJ-5002222-

80.2020.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 408/2022 Origem: GABPRM2-IMS - 
ÍGOR MIRANDA DA SILVA 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. PRÁTICA, EM TESE, 

DE CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, art. 299 C/C ART. 304). 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO POR MEIO ELETRÔNICO. 
REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, VII). CONSUMAÇÃO NO LOCAL DE 
PREENCHIMENTO E ENVIO DO DOCUMENTO SUPOSTAMENTE FALSO. 
PRECEDENTE STJ E 2ª CCR. NECESSIDADE DE SE EXCEPCIONAR O 
REFERIDO ENTENDIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MAIORES 
INFORMAÇÕES SOBRE OS FATOS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar o uso de documento falso (CP, art. 299 c/c art. 304), 
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praticado por particular que teria falsificado horas de voo em sistema eletrônico da 
ANAC, com a finalidade de se eximir dos requisitos necessários para a obtenção da 
habilitação de piloto privado aéreo. O investigado teria sido auxiliado pelo seu 
instrutor, que seria o autor das declarações de instrução ideologicamente falsas 
apresentadas à ANAC. 2. A Procuradora da República oficiante na PR/RJ promoveu o 
declínio de atribuições à PRM-Araraquara/SP, considerando que 'o requerimento de 
inclusão das horas de voo falsas, realizado pela CIV por meio da internet, ocorreu, a 
princípio, no Município de Araraquara, SP'. 3. Ao receber os autos, o Procurador da 
República oficiante na PRM-Araraquara/SP suscitou o presente conflito de atribuições, 
ressaltando a ausência, no caso, de 'elementos que indiquem o preenchimento do 
requerimento do investigado neste município de Araraquara, uma vez que o requerente 
reside no Mato Grosso e os documentos de voo foram expedidos pela escola de aviação 
situada no Estado de Minas Gerais. Além disso, considerando que a conduta 
investigada amolda-se ao crime de uso de documento falso, tem-se como local do delito 
o município do Rio de Janeiro, RJ, local em que se encontra a sede da ANAC, a quem 
fora destinado o falso documento'. 4. Revisão (art. 62, VII, da LC n° 75/93). 5. 
Prescreve o art. 70 do CPP, que a competência será, de regra, determinada pelo lugar 
em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado 
o último ato de execução. 6. O caso ora analisado ostenta uma peculiaridade, qual seja, 
o documento supostamente falso foi enviado por meio virtual à ANAC, unidade do Rio 
de Janeiro. 7. Em hipóteses como esta, o Superior Tribunal de Justiça adota o 
entendimento de que o crime de uso de documento falso tem-se por consumado no 
local de preenchimento e envio dos documentos eletrônicos, uma vez que ali foram 
perpetrados os últimos atos de execução. Precedente STJ: CC 125.014/DF, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/04/2015. No mesmo 
sentido a 2ª CCR: NF 1.34.001.004217/2017-00, Sessão de Revisão 687, de 
28/08/2017, unânime. 8. Contudo, no caso dos autos, não há elementos de informações 
seguros que permitam afirmar, no presente momento, em que local o preenchimento 
das informações em seguida encaminhadas à ANAC teria ocorrido, sendo certo apenas 
que a documentação foi direcionada à referida autarquia situada no Rio de Janeiro. 
Nota-se que o documento assinado em Araraquara/SP não indica, por si só, que os fatos 
tenham ocorrido naquele município, uma vez que se trata de um requerimento de 
licença de habilitação físico, tendo os fatos ora analisados ocorridos por meio virtual 
após a reunião de informações e envio à ANAC. Ressalta-se, aqui, que o investigado 
reside em Mato Grosso, inexistindo outras informações que o liguem à Araraquara/SP. 
9. Assim, considerando que as informações foram direcionadas, e consequentemente 
apresentadas, à ANAC do Rio de Janeiro, sem que seja possível identificar, no 
momento, o local do preenchimento do pedido, torna-se necessário excepcionar o 
entendimento acima exposto e determinar a atribuição do membro do MPF suscitado, 
oficiante na PR/RJ, para o prosseguimento das investigações. 10. Conhecimento do 
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação, por ora, da 
atribuição do membro do MPF suscitado (PR/RJ), local em que as informações falsas 
foram direcionadas, para prosseguir nas investigações.  

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

 
033. Expediente: 1.23.000.001276/2021-98 - Eletrônico  Voto: 50/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A HONRA DE SENADOR DA 

REPÚBLICA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL E FEDERAL. REVISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 147 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia 
de fato autuada a partir de representação efetuada por Senador da República comunicando ter 
sido vítima de crime contra a honra, praticado por pessoa física que, em resposta a postagem 
feita no twitter, se referiu ao Senador como 'Drácula', expressão que, segundo o representante, 
indica a prática dos crimes de corrupção passiva e de organização criminosa. 2. O Ministério 
Público do Pará determinou a remessa dos autos à Procuradoria da República no Pará, por 
entender que, no caso, seria aplicável a Súmula 147 do STJ, a qual determina que 'compete à 
Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, 
quando relacionados com o exercício da função'. 3. Ao receber os autos, o Procurador da 
República oficiante na PR/PA suscitou o presente conflito de atribuições ressaltando que 'não 
há indícios suficientes de que a suposta conduta de injúria vincule-se intrinsecamente ao 
exercício parlamentar do representante'. 4. Revisão. 5. Extrai-se dos autos que o representante, 
atualmente Senador da República, fez uma postagem, em seu perfil oficial, sobre a cobertura 
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da CPI da Covid ' 19, tendo a representada respondido a publicação com os seguintes dizeres 
'E você não tem medo de nada, não é, Drácula?'. 6. Nota-se dos autos que o representante, 
enquanto Senador da República, anunciou em seu perfil oficial o andamento de CPI da qual 
fazia parte, relatando, em seguida, trechos do que estava sendo dito nos depoimentos do dia. O 
questionamento da representada foi realizado em resposta a essa cobertura da comissão 
parlamentar, ou seja, dentro de um contexto em que o representante estava exercendo sua 
função como Senador da República. Além disso, a expressão utilizada pela representada, 
embora pareça genérica, de fato faz referência aos crimes de corrupção passiva e de organização 
criminosa, visto que foi a associada ao representante durante operação deflagrada para apurar 
atos de corrupção. 7. Aplicável, portanto, o disposto na Súmula 147 do STJ. Não configurado 
o conflito de atribuições entre Ministério Público Estadual e Federal. 8. Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para análise dos autos, 
considerando se o comentário realizado teria o condão de, eventualmente, configurar crime ou 
se estaria abarcado pela liberdade de expressão, manifestação do pensamento e crítica. Faculta-
se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que requeira, com fundamento em sua 
independência funcional, a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado 
n° 03 do CIMPF.  

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

 
034. Expediente: 1.13.000.001801/2021-11 - Eletrônico  Voto: 396/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

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: Pessoa jurídica. Tributos iludidos R$ 
2.878,33 e 9 (nove) reiterações anteriores.  

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

 
035. Expediente: 1.13.000.001941/2021-90 - Eletrônico  Voto: 334/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

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: Pessoa jurídica. Tributos iludidos R$ 
8.526,10 e 3 (três) reiterações anteriores.  

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

 
036. Expediente: 1.15.002.000329/2021-13 - Eletrônico  Voto: 264/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA 
AUSÊNCIA DE DOLO DOS INVESTIGADOS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. ART. 
62, IV DA LC N. 75/93. ENUNCIADO Nº 21 DESTA 2ª CÂMARA. CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA 
MATERIALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de 
Procedimento Investigatório Criminal, instituído a partir do encaminhamento, pela Receita 
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Federal do Brasil, de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, tendo como objeto apurar 
o possível cometimento de crimes contra a ordem tributária por parte de empresa privada. 
Consta da representação que os fatos culminaram no lançamento de Crédito Tributário de IRPJ, 
CSLL, PIS, COFINS, bem como de multas por descumprimento de obrigações acessórias. Em 
razão das omissões detectadas, lavrou-se Auto de Infração constituindo os Créditos Tributários, 
referentes ao ano-calendário 2015, sendo atribuída responsabilidade tributária solidária aos 
sócios pelo crédito constituído no período da ocorrência dos fatos geradores, lançados de ofício, 
totalizando R$ 1.518.769,68. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
concluindo que a empresa investigada 'passava por uma forte e já duradoura crise financeira, e, 
ainda, que as irregularidades que ensejaram a constituição do crédito tributário não resultou 
nem mesmo de ação, quiçá omissão dos sócios, que nem mesmo encontravam-se à frente da 
gestão da empresa, de forma que, à luz do cenário fático descortinado no transcurso das 
apurações, não se tem configurada a prática de crime de sonegação tributária, face a ausência 
de provas do dolo'. 3. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 4. O arquivamento no 
atual estágio da persecução criminal é admitido quando demonstrada de forma inequívoca, 
segura e convincente causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e 
da culpabilidade. Nesse sentido é o Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara, que estabelece: 'É 
admissível o arquivamento dos autos de investigação ao fundamento de excludente da 
tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Porém, em todas as hipóteses, a excludente deve 
resultar cabalmente provada, ao término de regular investigação. (Referências normativas: 
Código Penal: arts. 20, caput, 1ª parte, e § 1º, 1ª parte; 21, caput, 2ª parte; 22, 1ª parte; 23. 
Código de Processo Penal: arts. 28 e 648, I. Resolução CSMPF nº 77/2004, art. 14).' 5. No caso, 
constituído o crédito tributário, estão presentes indícios de autoria e da materialidade, e assim, 
ainda que existam dúvidas, deve-se prosseguir na persecução penal, considerando que, nesta 
fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça ' STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta 
Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 
25/09/2006, p. 311. 6. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício 
originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que entender cabíveis, 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.  

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

 
037. Expediente: 1.26.006.000055/2021-31 - Eletrônico  Voto: 406/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GOIANA-PE  

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: Pessoa jurídica. Tributos iludidos R$ 
644,71 e várias reiterações anteriores.  

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

 
038. Expediente: 1.32.000.000926/2021-79 - Eletrônico  Voto: 250/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS CONTRA O AUTUADO. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À HIPÓTESE. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de Fato 
autuada a partir do encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada 
pela Receita Federal em desfavor do investigado, diante da suposta prática do crime de 
descaminho tipificado no art. 334 do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante 
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promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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 despeito da mercadoria apreendida ter sido 
avaliada em R$ 6.813,84, e os impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 3.406,92, verifica-
se, após pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, que o autuado apresenta uma dezena de 
registros de autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores 
à presente autuação.7) Portanto, não obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele 
tido como atual parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), 
tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Hipótese de 
reiterada/habitual prática do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 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 (Aprovado na 150ª 
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 8) Não homologação do arquivamento. Devolução 
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que entender 
cabíveis, 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. 
  

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

 
039. Expediente: 1.32.000.001009/2021-10 - Eletrônico  Voto: 358/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO CONTRA O AUTUADO (PESSOA 
JURÍDICA). 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 do investigado (pessoa jurídica), diante da suposta prática do crime de 
descaminho tipificado no art. 334 do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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 
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aplicável ao transporte de encomendas. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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 despeito da mercadoria apreendida ter sido 
avaliada em R$ 526,00, e os impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 263,00, verifica-se, 
após pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, que o autuado (pessoa física) apresenta um 
registro de autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores 
à presente autuação. 7) Portanto, não obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele 
tido como atual parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), 
tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Hipótese de 
reiterada/habitual prática do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 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 (Aprovado na 150ª 
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 8) Não homologação do arquivamento. Devolução 
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que entender 
cabíveis, 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.  

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

 
040. Expediente: 1.32.000.001014/2021-14 - Eletrônico  Voto: 359/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO CONTRA O AUTUADO (PESSOA 
JURÍDICA). 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 do investigado (pessoa jurídica), diante da suposta prática do crime de 
descaminho tipificado no art. 334 do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 
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Extraordinário nº 1.116.949 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 despeito da mercadoria apreendida ter sido 
avaliada em R$ 849,00, e os impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 424,50, verifica-se, 
após pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, que o autuado (pessoa física) apresenta um 
registro de autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores 
à presente autuação. 7) Portanto, não obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele 
tido como atual parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), 
tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Hipótese de 
reiterada/habitual prática do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 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 (Aprovado na 150ª 
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 8) Não homologação do arquivamento. Devolução 
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que entender 
cabíveis, 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.  

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

 
041. Expediente: 1.32.000.001032/2021-04 - Eletrônico  Voto: 361/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO CONTRA A AUTUADA. 
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 investigada, diante da suposta prática do crime de descaminho tipificado no art. 
334 do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com 
base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da correspondência não foi 
realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida de autorização 
judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o arquivamento do feito é medida que 
se impõe. 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 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 
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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 despeito da mercadoria apreendida ter sido 
avaliada em R$ 2.099,99, e os impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 1.050,00, verifica-
se, após pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, que a autuada apresenta um registro de 
autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores à presente 
autuação. 7) Portanto, não obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele tido como 
atual parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que 
a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Hipótese de 
reiterada/habitual prática do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 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 (Aprovado na 150ª 
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 8) Não homologação do arquivamento. Devolução 
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que entender 
cabíveis, 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.  

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 
042. Expediente: 1.11.000.001245/2020-77 - Eletrônico  Voto: 8/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório 

de Inteligência Financeira do COAF noticiando possíveis movimentações financeiras atípicas 
envolvendo pessoas físicas e jurídicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª 
CCR). Segundo consta do relatório, as movimentações financeiras envolveram pessoas físicas, 
empresas privadas e Prefeituras Municipais, sem notícias de desvio de verbas federais, 
envolvimento de servidores públicos federais ou de crime que atraia a competência da Justiça 
Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do 
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra 
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou 
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a 
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 
113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em 
que os elementos iniciais não evidenciam 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). 

 
043. Expediente: 1.11.000.001479/2021-03 - Eletrônico  Voto: 72/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

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

noticiante relata ser vítima de ameaças por parte de responsável por loteamento de terras 
localizado próximo à sua residência. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR/MPF). Não se extrai da narrativa elementos que indiquem lesão à bens, serviços ou 
interesses da União. Possível prática de crime restrito aos particulares. Ausência de elementos 
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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). 

 
044. Expediente: 1.14.000.000169/2022-32 - Eletrônico  Voto: 216/2022 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. Supostos 

crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (CP art. 228) e 
de ato obsceno (CP, art. 233). Promoção de declínio de atribuições com remessa de cópia dos 
autos aos Ministérios Públicos do Estado da Bahia e do Estado de São Paulo. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo o Representante, a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia teria financiado projeto denominado 'Cu é lindo', a fim de 
promover a prática de mutilação sexual. Além disso, narra que um grupo denominado 
'Feministas', vinculado ao Partido dos Trabalhadores, organizou evento na Universidade 
Federal da Bahia, de cunho puramente sexual, assim como a 'Marcha das Vadias', no município 
de Campinas/SP, onde as mulheres desfilariam exibindo o peito e a vagina. 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). 

 
045. Expediente: 1.16.000.000120/2022-13 - Eletrônico  Voto: 253/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

a representante solicita que o Ministério Público adote providências no intuito de retirar do ar 
um vídeo lançado em plataforma virtual em que apareceria seu filho, então com 11 anos, 
possivelmente embriagado. Anexa à manifestação, encontra-se cópia do referido vídeo, o qual 
teria sido veiculado em reportagem jornalística intitulada "Menino de 10 anos passa mal de 
tanto beber" e, segundo o narrador, o fato teria ocorrido no estacionamento de um shopping em 
Brasília. No vídeo, é possível ver a criança com o estado físico alterado, acompanhada de seu 
suposto pai, que diz não gostar "quando o filho bebe". 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 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). 

 
046. Expediente: 1.16.000.000404/2022-00 - Eletrônico  Voto: 223/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

noticiante relata que durante reprodução de vídeo no youtube o produtor de conteúdo teria 
afirmado que agrediria sua esposa. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR/MPF). Não se extrai da narrativa elementos que indiquem lesão à bens, serviços ou 
interesses da União. Possível prática de crime restrito aos 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). 

 
047. Expediente: 1.16.000.000502/2022-39 - Eletrônico  Voto: 252/2022 Origem: 

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

noticiante relata que uma criança de 10 anos seria vítima de abuso sexual, bullying e 
discriminação racial na escola, tendo realizado uma tentativa de suicídio. Revisão do declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Não se extrai da narrativa elementos que 
indiquem lesão à bens, serviços ou interesses da União. Possível prática de crime restrito aos 
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). 

 
048. Expediente: 1.16.000.000601/2022-11 - Eletrônico  Voto: 353/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

de que a noticiada teria criado uma conta no Instagram com o intuito de difamar e contar 
mentiras sobre pessoas, principalmente mulheres da cidade onde ela residia. 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). 

 
049. Expediente: 1.16.000.003572/2021-68 - Eletrônico  Voto: 3/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

noticiante relata que determinada criança sofre violência física e psíquica por parte de sua 
genitora e o Conselho Tutelar não adota as devidas medidas de proteção. Revisão do declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Não se extrai da narrativa elementos que 
indiquem lesão à bens, serviços ou interesses da União. Possível prática de crime restrito aos 
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). 

 
050. Expediente: 1.18.000.000119/2022-14 - Eletrônico  Voto: 201/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

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

noticiante relata a possível prática de crimes contra honra e de ameaça contra menor. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Crime praticado entre particulares. Não 
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da 
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça 
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no 
caso. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
051. Expediente: 1.19.000.000108/2022-99 - Eletrônico  Voto: 329/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, com a 

seguinte narrativa: 'No dia 10 de janeiro de 2022,as 20:00 houve um ocorrido de abuso de 
autoridade por um guarda municipal (comandante) J. Estava eu e mais 3 jogando futmesa na 
praça central (A praça é um bem público de uso comum do povo.CC, art. 99, I), havia apenas 
30 minutos de jogo, ele chegou desceu do carro querendo pegar a mesa, segundo o que ele falou 
haviam denunciando por que a bola havia pegado em uma mulher, sendo que não havia 
praticamente ninguém na praça, havia somente uma pessoa olhando nosso jogo e ele estava na 
moto. Ele tentou pegar a mesa, não me levou conduzido para delegacia devido eu ser de menor. 
Me filmou, me xingou. Eu falei que não iria sair da praça devido eu estar nos meu direitos 
realmente eu não sai, ele me filmou, me xingou de palavras de baixo escalão. Um bem público 
pode ser usado por esporte principalmente uma praça, em São Luís há várias praças com jogos 
de futmesa e somente aqui que não pode, por um falso testemunho da mulher, praticando um 
esporte, somente de menores, Raposa concentra tráfico de drogas uma coisa que influência o 
jovem, mas infelizmente a guarda não deixa a gente jogar na praça a única localização adequada 
que existe'. 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). 

 
052. Expediente: 1.26.000.000315/2022-17 - Eletrônico  Voto: 393/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação escrita por detento em que relata o suposto 

planejamento de atentado contra a vida de Juíza de Direito, bem como solicita outras 
providências ao Ministério Público inerentes à sua pessoa. 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). 

 
053. Expediente: 1.30.001.000208/2022-48 - Eletrônico  Voto: 188/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

noticiante aponta a existência de manifestações contrárias à vacinação infantil contra a COVID-
19 com propagação de informações falsas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 
32 - 2ª CCR). Na perspectiva jurídica, a análise sobre o enquadramento da conduta aqui narrada 
e respectivas responsabilização no âmbito civil e/ou criminal, não cabe ao Ministério Público 
Federal, pois não se verifica a prática de ato que implique em prejuízo aos interesses ou bens 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, nos termos do art. 109 da CF Precedente 2ª 
CCR: 5001823-48.2021.4.03.6181, Sessão de Revisão nº 811, de 08/06/2021, unânime. 
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). 

 
054. Expediente: 1.30.001.000419/2022-81 - Eletrônico  Voto: 411/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pela Polícia Federal, na qual consta manifestação 

de particular noticiando relacionamentos conturbados familiares, consumo e tráfico de drogas, 
roubo e morte, prostituição, sequestro, ameaça e outros crimes. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Não se extrai da narrativa nenhuma infração penal 
que resulte em prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
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autárquicas ou empresas públicas. Crime 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). 

 
055. Expediente: 1.30.001.003214/2021-76 - Eletrônico  Voto: 421/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Comunicação de movimentações atípicas 
envolvendo a investigada, que integra quadro societário de pessoa jurídica envolvida em tráfico 
de entorpecentes, comércio de armas, lavagem de capitais e outros crimes. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, alíneas a e b, da Lei 
nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência 
da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de 
competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não 
evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar, por ora, a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual.  

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

 
056. Expediente: 1.30.001.004886/2021-07 - Eletrônico  Voto: 480/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

noticiante relata ter sido vítima de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, 
inc. IX). 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. Fato 
narrado de forma resumida que não aponta qualquer relacionamento com criptomoedas. 
Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a 
competência da Justiça Federal. 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). 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). 

 
057. Expediente: 1.30.001.005118/2021-62 - Eletrônico  Voto: 154/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão em que o 

noticiante relata que, desde criança, seus genitores teriam praticado maus-tratos, bullying, 
humilhações e importunações sexuais contra ele. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Não verificação 
de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, 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). 
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058. Expediente: 1.34.001.000236/2022-16 - Eletrônico  Voto: 133/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado 
tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 
26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do 
crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela 
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência 
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 
Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se 
configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso 
V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, 
art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 
1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 
1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 
1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime; Processo n° 
1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, 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). 

 
059. Expediente: 1.34.001.000285/2022-59 - Eletrônico  Voto: 187/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado 
tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 
26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do 
crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela 
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência 
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 
Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se 
configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso 
V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, 
art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 
1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 
1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 
1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime; Processo n° 
1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, 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). 

 
060. Expediente: 1.34.001.000286/2022-01 - Eletrônico  Voto: 79/2022 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 em sala de bate-

papo 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, 
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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). 

 
061. Expediente: 1.34.001.000314/2022-82 - Eletrônico  Voto: 377/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação de que um usuário de sala de 'bate-papo' na 

internet publicou mensagem manifestando interesse em disponibilizar e trocar vídeos de cunho 
pornográfico envolvendo crianças. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conforme 
ressaltou o Procurador oficiante 'ao menos por ora, verifica-se a possível ocorrência de delito 
de (sic) art. 241-A em sala de bate-papo (chat), ou seja, a partir de comunicação ocorrida entre 
destinatários determinados e sem qualquer indicação - ao menos no momento - de que tenha 
alcançado indivíduos fora das fronteiras nacionais. Nesse contexto forçoso concluir, ao que 
consta nos autos até aqui, pela ausência de indício de internacionalidade na conduta 
investigada...'. Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por meio da internet não é 
suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a transnacionalidade 
da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da 
CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, 
da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência 
da transnacionalidade da conduta na hipótese, requisito também exigido para atrair a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, consequentemente, a 
atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. 'A extração da potencial 
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de 
amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 
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). 

 
062. Expediente: 1.34.001.000342/2022-08 - Eletrônico  Voto: 324/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

noticiante relata a existência de canal na rede social youtube, em que seu autor dissemina 
conteúdos ofensivos e discriminatórios contra a mulher. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em análise ao conteúdo indicado pelo representante, verifica-se 
que o representado informa apresentar um conteúdo focado em desenvolvimento pessoal e 
relacionamentos. Dentro destes temas o representado apresenta sua visão sobre o 
comportamento atual de homens e mulheres, indicando o que, no seu entender, tornaria ambos 
pessoas 'de valor'. Conforme salientado pelo Procurador da República oficiante, a Lei 7.716/89 
'não abarca eventual discriminação contra a mulher, mas tão somente "raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional". De outro giro, a decisão do STF na ADO 26 parece-nos equiparar a 
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esse crime apenas a homofobia e a transfobia (e, mesmo assim, nesse caso, não seria crime 
federal por estar ausente tratado internacional que o Brasil tenha aderido sobre o tema)'. 
Também não elementos que indiquem para lesão a bens, serviços ou interesses da União, 
devendo o Ministério Público Estadual realizar análise sobre eventual tipicidade penal. 
Comunicante cientificado. 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: 1.34.001.000354/2022-24 - Eletrônico  Voto: 308/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Segundo consta dos autos, 
indivíduo adentrou a uma sala de bate papo e postou, para todos os usuários da sala, mensagem 
oferecendo entorpecente. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Aplicação 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. Inexistência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Aplicação da Súmula 522 do STF. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

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

 
064. Expediente: 1.34.001.000475/2022-76 - Eletrônico  Voto: 132/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por provedor de acesso à internet, noticiando 

possível crime sexual contra menor de idade, verificado a partir de conversa em sala de bate-
papo virtual. Consta dos autos apenas uma mensagem de cunho sexual, sem veiculação de 
imagem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se da 
mensagem, enviada de modo reservado entre particulares, que não há qualquer referência a 
criança ou adolescente, não tendo o provedor de acesso encaminhado o contexto da frase. Ainda 
sim, não se verifica, no caso, hipótese específica de competência federal (Enunciados n°s 47 e 
50 da 2ª CCR), bem como não há indícios de transnacionalidade da conduta, requisito também 
exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o suposto crime e, 
consequentemente, 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: 1.34.001.001163/2022-80 - Eletrônico  Voto: 311/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de ofício por empresa provedora de 

internet em razão do Termo de Compromisso de Integração Operacional firmado com a PR/SP, 
para apurar a possível prática do crime de compartilhamento de imagens pedopornográficas, 
em salas de bate-papo, como previsto pelo art. 241-A da Lei nº 8.069/1990. No presente caso, 
verifica-se que o usuário estaria a oferecer vídeos de pornografia infantil a quem quisesse 
comprá-los. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido 
por meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo 
necessárias a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção 
internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a 
Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 
99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na 
hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar 
e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a 
persecução penal. 'A 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 
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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). 

 
066. Expediente: 1.34.001.009607/2021-44 - Eletrônico  Voto: 93/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por provedor de acesso à internet, noticiando 

possível crime sexual contra menor de idade, verificados a partir de conversa em sala de bate-
papo virtual. Consta dos autos apenas uma mensagem, em que uma pessoa convida terceiro 
para manter relação sexual com ela e seu enteado, que teria 15 anos de idade. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Quanto ao eventual crime sexual contra 
criança ou adolescente, não se verifica, no caso, hipótese específica de competência federal 
(Enunciado n° 47 da 2ª CCR), bem como não há indícios de transnacionalidade da conduta, 
requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o 
crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução 
penal. 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). 

 
067. Expediente: 1.34.001.011179/2021-10 - Eletrônico  Voto: 65/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

meio de mensagem enviada reservadamente. 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: Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 
08/06/2021, unânime; Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 
08/03/2021, unânime; e Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 
10/02/2020, 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). 

 
068. Expediente: 1.34.001.011300/2021-11 - Eletrônico  Voto: 1/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

noticiante relata a existência de esquema de pirâmide financeira praticada por empresa que se 
denomina como ma plataforma de investimentos. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 33 - 2a CCR). Apurou-se que a captação de recursos aconteceria por meio de 
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transferências bancárias, para suposto fundo compartilhado, com promessa de alto lucro diário, 
sem envolvimento de moedas virtuais. 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. Destaca-se que os fatos não se 
enquadram nas recentes Deliberações 826 e 830 da Comissão de Valores Mobiliários ' CVM, 
que dispõem sobre a oferta irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de 
valores mobiliários sem o devido registro. Tem-se, aqui, apenas a promessa por empresa de 
serviços de altos lucros na medida em que são adicionados novos membros, uma vez que a 
circulação de valores entre os administradores é determinante para a manutenção do esquema. 
Caso em que se aplica o 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). 

 
069. Expediente: 1.34.009.000004/2022-98 - Eletrônico  Voto: 355/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP  

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

irregularidades (abuso de autoridade) em sindicância instaurada pela Capitania Fluvial Tietê-
Paraná, organização militar que integra a Marinha do Brasil, localizada em Presidente 
Epitácio/SP. 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): a) quando praticados por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de 
atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, 
ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e c) 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. 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, "b" 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). 

 
070. Expediente: 1.34.016.000009/2022-21 - Eletrônico  Voto: 323/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de boletim de ocorrência lavrado pela 30ª Delegacia de Polícia 

Civil de Muzambinho em 14/12/2021, que relata que o noticiante teve registrado em seu nome 
e sem seu consentimento dois funcionários, para a suposta prestação de serviços domésticos no 
município de Sorocaba/SP, mas que aquele não conhece tais pessoas e que não possui imóvel 
em Sorocaba/SP, bem como informou que tal registro fraudulento lhe gerou prejuízo de ordem 
financeira em razão de sofrer três inscrições em divida ativa da união, por não recolher os 
tributos relativos aos registros fraudulentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Crime praticado entre particulares. 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. 
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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: 1.35.000.000007/2022-74 - Eletrônico  Voto: 183/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

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

relata ser vítima de possível crime de ameaça (CP, art. 147) por seus vizinhos. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Crime praticado entre particulares. Não ocorrendo, com 
a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, 
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência 
do art. 109, IV, da Constituição Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
Outras deliberações(Declínio) 
072. Expediente: 1.27.000.000882/2021-47 - Eletrônico  Voto: 266/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PIAUI  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de procedimento oriundo do Ministério Público do Estado do 

Piauí, noticiando a possível falsificação de documento público federal atribuída a representante 
de pessoa jurídica privada, quando da apresentação, junto à Superintendência Municipal de 
Transporte e Transito de Teresina/PI, de certidão negativa de débitos junto à Receita Federal, 
supostamente inautêntica. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) 
e de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: 'A competência para 
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão 
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão 
expedidor.' A apresentação de certidões negativas falsas a órgão público vinculado a ente 
municipal não gera, em princípio, prejuízo para a União. Manutenção do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 05/06/2020).  

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

 
073. Expediente: 1.30.001.000010/2022-64 - Eletrônico  Voto: 74/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por cidadão venezuelano noticiando possíveis 

irregularidades e maus tratos sofridos em seu ambiente de trabalho. Recebimento da promoção 
de declínio de atribuições ao MPT como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Intimado a 
complementar a representação, o noticiante prestou informações que não são suficientes para 
justificar o desenvolvimento de uma investigação criminal. Ausência de elementos mínimos 
para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Trata-se, a priori, de irregularidades restritas 
ao âmbito trabalhista. Necessidade de análise do feito pelo MPT. Caso, eventualmente, o MPT 
apure indícios da prática de algum ilícito criminal, o MPF será comunicado para a tomada das 
medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público 
do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.  

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

 
074. Expediente: 1.30.001.004002/2020-25 - Eletrônico  Voto: 425/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada por provocação da Marinha do Brasil, que encaminhou cópia de 

sindicância que apurou o cadastramento indevido de militares da ativa junto à Caixa Econômica 
Federal, com vistas ao recebimento indevido de "auxílio-emergencial". Promoção de declínio 
de atribuições sob os seguintes fundamentos: 'A despeito da conclusão dada pela autoridade 
militar à referida sindicância, na qual aduziu não haver indícios da prática de crime militar, a 
hipótese dos autos demonstra que militares da ativa cadastraram-se, ou foram cadastrados por 
terceiros, junto à Caixa Econômica Federal, no evidente intuito de receber fraudulentamente o 
referido benefício governamental, o que caracteriza, ao menos em tese, a prática do crime 
descrito no art. 125, do CPM ['] não resta outra alternativa senão remeter o presente apuratório 
ao Ministério Público Militar'. Promoção de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR) que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto crime praticado 
diretamente contra os cofres da União, não envolvendo 'patrimônio sob a administração militar', 
o que caracterizaria crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, letra 'e', do CPM. Do exame 
dos autos, verifica-se que entre os militares identificados há aqueles que não receberam o 
auxílio emergencial e aqueles que receberam o auxílio mas efetuaram sua devolução por GRU 
ou desconto em folha de pagamento, de forma que não houve danos ao erário. Conclui-se, 
diante dessa e das demais circunstâncias constantes dos autos, que a reprovabilidade da conduta 
é insignificante do ponto de vista penal. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Precedentes da 2ª CCR: 1.34.001.008444/2020-00, julgado na 796ª Sessão de Revisão, de 
01/02/2021, 1.34.001.002464/2021-40 e 1.34.001.002624/2021-51, julgados na 804ª Sessão de 
Revisão, de 12/04/2021, todos à unanimidade. 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). 

 
075. Expediente: 1.34.001.010255/2021-70 - Eletrônico  Voto: 415/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de decisão de declínio de atribuição proferida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo. A decisão foi proferida em procedimento originado de RFFP 
enviada pela Procuradoria do Município do Estado de São Paulo. Em resumo, narrou a RFFP 
a lavratura de 3 autos de infração em desfavor de pessoa jurídica sendo que 2 (dois) se referem 
a ISS e o terceiro é correspondente à respectiva multa aplicada de ofício. O Ministério Público 
do Estado de São Paulo proferiu decisão declinando a sua atribuição sustentando o teor da 
súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o SIMPLES nacional abarca 
tributos federais. Promoção de declínio de atribuições pelo Ministério Público Federal 
considerando que ' embora o SIMPLES abarque tributos de competência da União Federal, não 
há nos autos notícia de lançamento de qualquer destes tributos. Portanto, em razão do que 
dispõe a súmula vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, não há materialidade de crimes 
tributários em detrimento do erário federal. Portanto, não há que se falar em declínio de 
atribuição por conexão'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para apurar crimes tributários envolvendo 
o Imposto Sobre Serviços ' ISS, tributo municipal. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público 
Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 05/06/2020).  

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

 
Homologação de Arquivamento 
076. Expediente: JF/BAL/MA-1004453-

98.2020.4.01.3704-IP - Eletrônico  
Voto: 69/2022 Origem: GABPRM1-FRSF - 

FELIPE RAMON DA 
SILVA FROES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta de J.P.M. que, após ter sido comunicado 

a respeito das decisões que anularam sucessivas eleições do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Mirador/MA, teria continuado a atuar como representante da 
entidade, tendo, inclusive, realizado movimentação financeira da conta do sindicato. 
Possível prática do crime de desobediência previsto no art. 359 do Código Penal, em 
concurso formal impróprio com o crime de estelionato art. 171 do Código Penal. Revisão 
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do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após diligências, constatou-se que o crime de 
estelionato não restou configurado, uma vez que não houve a alegada movimentação 
financeira irregular pelo investigado. Quanto à suposta desobediência de decisões judiciais, 
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o 
transcurso de mais de 4 (quatro) anos da data dos fatos (art. 109, V, do CP). Inexistência de 
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
077. Expediente: JF/CE-0800709-

04.2022.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 354/2022 Origem: GABPR16-SMA - 
SAMUEL MIRANDA 
ARRUDA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado, capitulado no art. 

171, § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido do benefício de seguro-
desemprego concomitantemente a serviço remunerado. Revisão do arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). A Caixa Econômica Federal forneceu extratos de recebimento de 
parcelas de seguro-desemprego, indicando que os depósitos ocorreram por 3 meses. 
Ouvido, o beneficiário confessou ter trabalhado informalmente durante o período, 
esclarecendo que trabalhou para a empresa por quase vinte anos, tendo sido demitido em 
2016. Na ocasião, os donos teriam pedido para o investigado ajudar o novo dono do 
empreendimento, o que ele fez por aproximadamente 3 meses. Informou ter buscado a 
justiça do trabalho, pois não teria recebido todas as verbas devidas na ocasião de sua 
demissão. Por fim, esclareceu que não sabia que a referida conduta configuraria crime e 
que atualmente está desempregado, vendendo salgados de forma autônoma. Pra restar 
configurado a prática do crime de estelionato é necessário que alguém seja induzido ou 
mantido em erro, bem como que a vantagem seja ilícita. A investigação revelou que, 
apesar do ajuste que beneficiou o investigado, a condição de desempregado manteve-se 
presente, já que não houve recontratação posterior. Assim, é questionável que o 
recebimento das parcelas do benefício tenha se caracterizado como ilícito, já que o status 
de desempregado do beneficiário efetivamente estava presente, tendo o serviço informal 
ocorrido em razão de um pedido de seu antigo empregador (que aqui figurou como 
denunciante). Conforme ressaltado pelo Procurador da República 'se existe 
irregularidade, ela pode ser resolvida administrativamente, evitando, portanto, a 
incidência 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). 

 
078. Expediente: JF/CE-0800908-

94.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 357/2022 Origem: GABPR8-MAT - 
MARCIO ANDRADE 
TORRES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: AUTOS FORMADOS A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO 

INSTAURADO DE OFÍCIO NO ÂMBITO DO STF. APURAÇÃO DA SUPOSTA 
PRÁTICA DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONTRA A SEGURANÇA 
NACIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV DA LC Nº 75/93). 
NULIDADE DO PRESENTE APURATÓRIO, POR SER DERIVADO DE 
PROCEDIMENTO INQUISITORIAL EM QUE CONSTATADOS VÍCIOS 
INSANÁVEIS DE ORIGEM, FORMA E COMPETÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO DA 
PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA OU CONTRA A SEGURANÇA 
NACIONAL NO CASO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Autos formados a partir do desmembramento de inquérito instaurado de ofício no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal ' STF, tendo por objeto a apuração da suposta prática dos 
crimes tipificados nos arts. 139, 141,11 e III c/c o art. 71 do Código Penal e dos artigos 
22, I, 23, I e 26 da Lei n° 7.170/83 c/c art. 71 do Código Penal. 2. O Procurador da 
República promoveu o arquivamento considerando que o inquérito principal se encontra 
arquivado pela Procuradora-Geral da República, na forma do art. 28 do Código de 
Processo Penal. 3. Remessa dos autos nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Sob 
a ótica constitucional de garantia do regime democrático, do devido processo legal e do 
sistema penal acusatório, a decisão judicial que determinou de ofício a instauração do 
referido inquérito, designou seu relator sem observar o princípio da livre distribuição e 
lhe conferiu poderes instrutórios para apurar fatos indeterminados, violou a garantia da 
isenção e da imparcialidade judicial no exercício da jurisdição criminal e infringiu a 
determinação constitucional que atribui ao Ministério Público a função de requisitar 
diligências investigatórias e de instaurar inquérito policial (CF, art. 129, inciso VIII). 5. 
Desse modo, resta patente o vício na origem da instauração do presente procedimento 
investigatório, sendo irrelevante que, posteriormente, as investigações tenham sido 
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conduzidas pela Polícia Federal, até porque, no caso, os atos de instrução/condução das 
investigações e de realização de diligências investigativas ocorreram sem qualquer 
participação do órgão de acusação, ferindo, frise-se, o princípio constitucional da 
separação de poderes e do sistema penal acusatório. 6. Outro ponto importante de se 
destacar diz respeito à falta da necessária condição de procedibilidade dos crimes contra 
a honra (representação do ofendido), uma vez que não consta dos autos representação 
subscrita pelo Ministro citado na postagem entendida como ofensiva, havendo apenas a 
portaria de instauração do inquérito originário pelo Presidente do STF e a conclusão do 
Desembargador designado como condutor da apuração pela necessidade do 
prosseguimento das investigações, atos que, decerto, não suprem a representação do 
ofendido. 7. Com relação às postagens do investigado, embora possam ser consideradas 
depreciativas e grosseiras, não refletem um contexto de ataque deliberado à honra da 
suposta vítima, mas sim o ânimo de criticar sua conduta funcional como agente público, 
o que exclui a tipicidade do crime contra a honra, bem como o tipo do art. 26 da Lei n° 
7.170/83. Nesse sentido, vale ressaltar que a liberdade de expressão garantida pela 
Constituição Federal abrange o direito de crítica, ainda que injusta e veemente. O 
escrutínio popular de autoridades públicas é inerente ao ambiente republicano. 8. 
Nulidade do presente apuratório, por ser derivado de procedimento inquisitorial em que 
constatados vícios insanáveis de origem, forma e competência, bem como a nulidade das 
provas acostadas aos autos (art. 3º-A e art. 157 do CPP), já que produzidas em afronta 
ao disposto nos arts. 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, e 129, incisos I, II, VII, VIII e §2º, 
ambos da CF. 9. Precedentes da 2ª CCR: IPL 5000526-74.2019.4.03.6181, Sessão de 
Revisão nº 753, de 21/10/2019, unânime; IPL 5000215-83.2019.4.03.6181, Sessão de 
Revisão nº 764, de 23/03/2020, unânime. 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). 

 
079. Expediente: JF/CE-0812352-

95.2018.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 9/2022 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA 
CONRADO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de gestão fraudulenta de instituição 

financeira (art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/86), consistente em supostas 
irregularidades em operações de mercado de capitais realizadas no âmbito do Banco do 
Nordeste do Brasil ' BNB, relacionadas à concessão de crédito a empresa de energia. As 
irregularidades recairiam sobre a aprovação da operação da proposta 71.2011.77, em 
08/12/2011, e da operação da proposta de n° 71.2011.74, em 25/11/2011. Revisão do 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, o Banco do Nordeste do Brasil, 
após a realização de auditoria interna para a apuração dos referidos fatos, concluiu que 
os procedimentos adotados por seus funcionários estavam em conformidade com as 
normas internas da instituição. O Banco Central do Brasil, por sua vez, esclareceu que 
todo processo de aquisição e acompanhamento das operações com as debêntures da 
empresa de energia foi analisado, não tendo sido constatada irregularidade ou 
desconformidade nas referidas operações. Conforme ressaltado pelo Procurador da 
República oficiante, 'os referidos fatos, quais sejam a aprovação da operação da proposta 
71.2011.77, em 08/12/2011, e, ainda, a aprovação da proposta 71.2011.74, em 
25/11/2011, pelos referidos funcionários, não foram sequer considerados irregularidades 
administrativas, nem pelo Banco do Nordeste, tampouco pelo Banco Central do Brasil. 
Dessarte, se tais fatos não possuíram sequer gravidade administrativa, não há que se falar 
na prática de crimes contra o sistema financeiro nacional'. Subsidiariedade do direito 
penal. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
080. Expediente: JF-DF-1012227-

92.2018.4.01.3400-
RPCR - Eletrônico  

Voto: 185/2022 Origem: GABPR21-CVD - 
CAIO VAEZ DIAS 

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

1°, I, DA LEI N° 8.137/90. PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 
PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL, POR CONSIDERAR SER 
POSSÍVEL APENAS O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM CASO DE 
PARCELAMENTO DO CRÉDITO. REVISÃO (CPP, ART. 28). APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO N° 19 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO 
PROVISÓRIO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL, SEM PREJUÍZO DO SEU 
DESARQUIVAMENTO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO/EXCLUSÃO DO 
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PARCELAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do 
crime previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8137/90. Investigada que inseriu indevidamente 
despesas fictícias passíveis de restituição e omitiu rendimentos nas declarações de 
imposto de renda de pessoa física, nos anos-calendário de 2004 a 2008. O crédito 
tributário foi constituído definitivamente em 28/12/2009 e, posteriormente, incluído 
em regime de parcelamento tributário. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, em síntese, por ausência de provas suficientes do dolo e 
por atipicidade da conduta, aduzindo que o art. 9º da Lei nº 10.684/03 e o art. 68 da 
Lei nº 11.941/09 ofendem o princípio da isonomia entre os contribuintes por penalizar 
criminalmente somente aqueles que não possuem condições financeiras de pagar o 
débito, além do que a medida de protrair no tempo ações judiciais penais fere o 
princípio da duração razoável do processo. 3. Discordância do Magistrado, ressaltando 
que 'Estando suspensa a pretensão punitiva estatal não poderia o MPF oferecer 
denúncia contra o contribuinte, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal. 
Contudo, também não se trata, ainda, de caso de extinção da punibilidade do 
representado, pelo pagamento integral do débito tributário. Dessa forma, não vejo 
óbice ao arquivamento provisório dos autos, devendo o Ministério Público Federal 
promover o desarquivamento em caso de eventual inadimplência do contribuinte'. 4. O 
MPF opôs embargos de declaração em relação ao pedido de reconhecimento de 
atipicidade da conduta e arquivamento definitivo, tendo o Juiz Federal discordado de 
tal entendimento e remetido os autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28, CPP. 5. Com a 
devida vênia ao Procurador da República oficiante, não se verifica no presente caso a 
atipicidade da conduta ou outro fundamento para o arquivamento definitivo dos autos. 
O ordenamento jurídico estabelece que o pagamento do débito nos crimes tributários 
extingue a punibilidade, enquanto que o seu parcelamento apenas suspende a pretensão 
punitiva estatal (Lei nº 10.684/03, art. 9º e Lei nº 11.941/09, art. 68). 6. Nesse sentido, 
a 2ª CCR editou o Enunciado nº 19 dispondo que 'Suspensa a pretensão punitiva dos 
crimes tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação 
correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese 
do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11' (sem grifo 
no original). 7. No presente caso, de acordo com os autos, a investigada vem honrando 
o parcelamento, o que, de acordo com o entendimento da 2ª CCR acima transcrito, 
possibilita o arquivamento do procedimento criminal, sem prejuízo do seu 
desarquivamento na hipótese de rescisão/exclusão do parcelamento. 8. Insistência no 
arquivamento provisório, nos exatos termos do Enunciado n° 19 da 2ª CCR.  

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

 
081. Expediente: JF/MOC-1005325-

95.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 67/2022 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 163, III, ambos do 

Código Penal. Representantes do DNIT informaram que, em fiscalização, constataram o 
furto e dano das placas de identificação de marco quilométrico, asseverando que, 
supostamente, o proprietário e os funcionários de posto de combustível teriam retirado as 
placas para utilizá-las, posteriormente, como suporte para propaganda. Revisão do 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o proprietário do posto de combustível 
negou ter furtado as placas, afirmando que, no ano de 2015, encomendou a confecção de 
placas com materiais e medidas semelhantes aos das placas de identificação 
governamental, que permaneceram no local por 2 (dois) anos até a apreensão realizada 
pelo DNIT. Segundo laudo pericial, não é possível afirmar, de forma inequívoca, que as 
placas teriam sido confeccionadas pelo DNIT, embora alguns padrões se repitam nas 
placas apreendidas e nas oficiais. Inexistência de indícios de materialidade delitiva. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, 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). 

 
082. Expediente: JF/PE/CBS-0800772-

09.2021.4.05.8312-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 148/2022 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), por 

particular que apresentou, no curso de processo em trâmite na 34ª Vara Federal de 
Pernambuco - Juizado Especial Federal, comprovante de residência em seu nome, sendo 
que, após conferência, verificou-se que o documento real possuía nome de titular distinto. 
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Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o representado informou que 
mora de aluguel no endereço contido na fatura supostamente falsificada, mas o documento 
ainda estava em nome do proprietário do imóvel locado. Após diligência, a versão do 
investigado foi confirmada. Conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, 
'o investigado, de fato, residia no endereço constante no comprovante de residência 
apresentado à Justiça Federal, de modo que, a despeito da falsificação para substituição do 
nome do consumidor na fatura da COMPESA, a conduta não continha potencialidade 
lesiva'. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
083. Expediente: JF/PE-0807195-

60.2017.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 146/2022 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o relato de que produtos alimentícios destinados 

pela CONAB a comunidade quilombola estariam sendo desviados por particular e 
comercializados em mercado. CP, art. 171, §3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Após a realização de diligências, a investigada esclareceu que não é 
cobrado nenhum valor pelo recebimento e distribuição das cestas básicas dentro da 
comunidade, havendo a cobrança de R$ 10,00 para cada beneficiário, pois a prefeitura 
não fornece transporte das cestas até as casas, sendo o serviço registrado através de notas 
e contabilizado pelo contador da associação. Não foram colhidos outros elementos 
capazes de confirmar a representação. A autoridade policial suscitou a possibilidade da 
prática do crime de denunciação caluniosa, contudo, também não foi possível colher 
indícios da prática do crime. Fatos devidamente esclarecidos. Inexistência de indícios de 
crime. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

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

 
084. Expediente: JF/PE-0813725-

12.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 98/2022 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 

358). Comunicação de que a investigada efetuou um lance para arrematação de uma 
motocicleta em hasta pública, mas deixou de realizar o pagamento. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvidos, a arrematante e seu companheiro 
informaram que havia a intenção de arrematar o bem para revendê-lo, ato que não se 
concretizou porque o potencial comprador desistiu do negócio. Conforme ressaltado pela 
Procuradora da República oficiante 'É certo que não houve o pagamento do valor da 
arrematação, porém não há prova de que J. ou S. tenham oferecido lanço com o fim de 
afastar arrematante ou fraudar a arrematação', não havendo qualquer elemento indiciário 
de que ambos tenham agido em conluio com o executado ou em prejuízo de terceiro. 
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). 

 
085. Expediente: JF-RN-0805429-

21.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 379/2022 Origem: GABPR13-FVS - 
FELIPE VALENTE SIMAN 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 297 e/ou 298 e 299, 

do Código Penal, atribuídos inicialmente ao prefeito do município de Taipu/RN e aos 
vereadores da localidade, em razão do uso de recursos do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (PNATE) para contratar ônibus escolares pertencentes aos 
citados vereadores, registrados em nome de 'laranjas', em troca de apoio político, nos 
anos de 2018 e 2019. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após a 
realização de diversas diligências, não foi possível colher elementos capazes de indicar 
a existência de favorecimento aos vereadores do município de Taipu/RN. Não houve 
comprovação de relação entre os veículos de propriedade do prefeito e dos vereadores 
(e de seus familiares) com aqueles efetivamente utilizados na prestação do serviço de 
transporte escolar. Inexistência de justa causa para o prosseguimento 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). 
 
086. Expediente: JF-RN-0807749-

44.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 381/2022 Origem: GABPR13-FVS - 
FELIPE VALENTE SIMAN 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível furto de 1.200 m3 de material fresado (expurgo de MBUQ), 

em 27/03/2019, na BR 406, no município de João Câmara/RN. CP, art. 155. Segundo 
consta da representação do DNIT, o material furtado seria reutilizado nas obras de 
restauração rodoviária. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvidos, o 
engenheiro civil do consórcio contratado pelo DNIT e fiscal de contrato de obras da 
BR 406 afirmaram, em síntese, que o material do asfalto antigo constitui um 
remanescente chamado de material fresado, que consiste em composto de britas e 
betuminoso. O material retirado do asfalto era estocado em faixa de domínio às 
margens da BR 406, o qual era doado às prefeituras próximas após requerimento 
dirigido ao DNIT. Após, disseram que uma máquina escavadeira foi vista retirando 
material fresado no município de Jandaíra/RN, sem autorização do DNIT, o qual já 
teria sido utilizado para pavimentar uma rua próxima. Em diligências junto à Secretaria 
de Obras do município de Jandaíra/RN, o secretário dos transportes afirmou que 
ordenou a retirada do material na localidade de Aroeiras, onde estava depositado há 
alguns meses, após receber diversas solicitações dos moradores da comunidade para 
que fosse utilizado para tapar buracos na via por onde trafega o ônibus escolar. 
Acrescentou, ainda, que, após ser notificado pelo DNIT, ordenou a parada do serviço. 
Por fim, esclareceu que não sabia que teria que pedir autorização para efetuar a retirada 
do material. Verifica-se que o relato do secretário de obras corrobora o indicado pelo 
engenheiro e fiscal de obras do DNIT, ou seja, de fato o material foi retirado, à luz do 
dia sem qualquer artifício, e em seguida utilizado para melhorar as estradas das 
comunidades próximas. Não é possível extrair o dolo na conduta do secretário de obras, 
uma vez que os elementos de informação colhidos demonstram que ele não possuía 
conhecimento da necessidade de requerimento ao DNIT para que a doação fosse 
formalizada. Conforme pontuado pelo Procurador da República oficiante, 'é bastante 
comum que municípios de pequeno porte do estado não possuam em seus quadros 
servidores devidamente capacitados para ocupar cargos em comissão, como no caso 
em concreto, de forma que as correções de tais erros formais são realizadas, em regra, 
após intervenções de órgãos de controle, que indicam pequenas correções 
procedimentais que muitas vezes são desconhecidas dos servidores municipais'. 
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). 

 
087. Expediente: JF-RN-0808053-

43.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 384/2022 Origem: GABPR13-FVS - 
FELIPE VALENTE SIMAN 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, 

consistente no suposto recebimento fraudulento de benefício previdenciário após o 
óbito da titular. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o 
sobrinho da falecida foi o responsável por comunicar ao INSS o óbito da beneficiária, 
mas negou ter efetuado os saques indevidos. Segundo o INSS, o Banco Bradesco era 
o agente pagador e que, por razões internas, houve alteração de agência bancária, não 
tendo a beneficiária, à época, solicitado alteração. Ouvido, o sobrinho da beneficiária 
afirmou que o Banco Bradesco o comunicou da existência de uma conta em nome da 
beneficiária, cujo valor depositado era de aproximadamente R$ 16.000,00. Foi então 
que, com a irmã da falecida, moveu ação judicial para receber os valores depositados. 
O alvará foi emitido determinando o pagamento de R$ 15.507,93, em que pese tenha 
recebido apenas cerca de R$ 8.000,00. Informou, ainda, que todos os cartões de crédito 
e valores creditados após a morte não foram de nenhuma forma utilizados. O Banco 
Bradesco, por sua vez, informou que não houve movimentação na conta após o óbito 
da beneficiária. Conforme pontuado pelo Procurador da República oficiante, o 
sobrinho da beneficiária 'recebeu de forma irregular o valor de aproximadamente R$ 
8.000,00, o qual foi depositado erroneamente pelo banco pagador na conta de A.R.B.. 
Por outro lado, cerca de R$ 8.000,00 foi regular e devidamente restituído pelo banco 
ao INSS. Diante de tudo que foi apresentado, nota-se que houve um verdadeiro mal 
entendido por parte do noticiante, uma vez que, após receber uma comunicação do 
banco informando que havia dinheiro de sua tia a ser recebido, contratou advogado, 
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ingressou com demanda judicial e, só após expedição de alvará, realizou o saque de 
metade do valor, já que o banco lhe informou que o restante do valor ficaria retido para 
ser repassado ao INSS'. Verifica-se que o recebimento dos valores ocorreu de boa-fé 
por meio de demanda judicial, sem emprego de ardil ou artifício, o que descaracteriza 
o crime de estelionato previdenciário. Incorreção que pode ser resolvida no âmbito 
administrativo. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
088. Expediente: JF/SINOP-0000801-

39.2019.4.01.3603-
PETDIVPPRO 

Voto: 24/2022 Origem: GABPRM1-AALO - 
ADRIANO AUGUSTO 
LANNA DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de pessoas (CP, art. 149-A), com 

indicativo de transnacionalidade na conduta. Denúncia anônima instruída com imagens 
(do tipo 'prints') obtidas por terceiro sem autorização, supostamente extraídas do 
computador e do celular do representado, que denotam fatos relacionados ao tráfico de 
mulheres e adolescentes trazidas do exterior através da região de fronteiriça do Estado de 
Roraima até o Município de Lucas do Rio Verde/MT, para fins de abuso e exploração 
sexual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar das diversas 
diligências empreendidas, verificou-se que a única informação sobre o possível crime 
consiste em imagens capturadas de um telefone celular e de computador, cuja origem é 
desconhecida, inexistindo outros elementos que comprovem as alegações ou que permitam 
o desenvolvimento de investigação criminal. Ausência de elementos circunstanciais hábeis 
para 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). 

 
089. Expediente: JF-SOR-0000811-

41.2008.4.03.6181-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 20/2022 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS À 

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS, AUSÊNCIA DE REPASSE DAS 
CONTRIBUIÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E REGISTROS 
FRAUDULENTOS DE EMPREGADOS. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC, 
75/93, ART. 62, IV). INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Inquérito Policial inicialmente instaurado para apurar a prática dos crimes previstos no 
art. 168-A e 203, ambos do Código Penal. Segundo consta, empresa do ramo de 
construção não teria repassado as contribuições previdenciárias devidas para viabilizar 
a concessão de benefício a funcionário. Após o aprofundamento das investigações, foi 
verificada a prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 298 c/c art.304, art. 297, §3º, 
II, art. 203, art. 299 e art. 300, todos do Código Penal. 2. Revisão do arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). 3. Falsificação de documentos particulares e uso de documentos 
particulares falsos para constituição de empresas (CP, art. 298 e 304). Fatos praticados 
há mais de 08 (oito) anos, ocorrendo, com isso, a prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, IV). 4. Falsificação de documentos públicos (RG) e uso de 
documentos públicos falsos (CP, art. 297 e 304). Apesar das diligências empreendidas, 
não foi possível identificar o autor da falsificação do documento. Além disso, os fatos 
teriam ocorrido há mais de dez anos, o que dificulta a produção de novas provas. 
Enunciado nº 71 da 2ª CCR. 5. Falso reconhecimento de firma ou letra (CP, art. 300). 
Não há como afirmar que, ao reconhecerem as assinaturas apostas nos documentos, os 
funcionários tinham conhecimento de que se tratavam de assinaturas falsas. Além 
disso, os reconhecimentos de firma ocorreram entre 2006 e 2007 e os documentos são 
particulares, os fatos delituosos já estariam prescritos (CP, art. 109, III). 6. Inserção de 
declaração falsa em CTPS (CP, art. 297, § 3º, II). Os registros fraudulentos teriam 
ocorrido entre os anos de 2006 e 2007. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109, III). 7. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). 
Constatou-se que os registros teriam ocorrido em datas anteriores a 13/02/2008. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). 8. Falsidade ideológica (art. 
299 do Código Penal). Os documentos que se conseguiu obter foram emitidos em 2010. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 9. Apropriação indébita, 
sonegação de contribuição previdenciária e crimes contra a ordem tributária (CP, arts. 
168-A, 337-A e 1º da Lei nº 8.137/90). A Receita Federal informou que não existem 
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procedimentos administrativos fiscais em curso ou encerrados em face de parte das 
empresas ora investigadas. Há contudo, contra uma das empresas, débitos 
previdenciários referentes à competência de 07/2011. Considerando que a inscrição em 
Dívida Ativa pressupõe a constituição definitiva dos créditos tributários, pode-se 
afirmar que o início do prazo prescricional dos crimes previdenciários e tributários a 
ela relacionados é sempre anterior. No caso, ultrapassados mais de 12 anos da data dos 
fatos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Quanto aos 
procedimentos administrativos fiscais instaurados em relação à B.C. LTDA. entre 2013 
e 2016 e as inscrições em Dívida Ativa em nome da empresa, não se justificaria o 
ajuizamento de ação penal, uma vez que o sócio-administrador W.A.P.J. faleceu em 
2020, estando, assim, extinta a punibilidade (CP, art. 109, I). Quanto ao sócio J.C.C., 
verificou-se que este era detentor de apenas 1% das cotas sociais e, ainda que 
demonstrado o exercício da administração da empresa, por contar com mais de 70 
(setenta) anos, os prazos prescricionais seriam reduzidos pela metade (art. 115 do 
Código Penal), ocasionando na extinção da punibilidade (CP, art. 109, IV). 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). 

 
090. Expediente: SUJ/PHB/PI-1005082-

51.2020.4.01.4002-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 70/2022 Origem: SJUR/PRM-PI - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/PARNAÍBA  

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

do CP), consistente no recebimento indevido do Seguro Desemprego de Pescador Artesanal 
(SDPA), durante os anos de 2003 a 2013, por M.F.D. Revisão do arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Após a realização de diversas diligências, verificou-se que a investigada 
exercia, de fato, atividade pesqueira durante os anos de 2003 a 2013, inexistindo registro 
de outro vínculo empregatício nesse período. A informação foi corroborada pelas 
declarações da atual e do ex-presidente da Colônia de Pescadores do município e da própria 
investigada. Inexistência de indícios mínimos aptos a indicar a prática de crime. Carência 
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
091. Expediente: TSE-PICMP-0000011-

91.2018.6.26.0284 - 
Eletrônico  

Voto: 16/2022 Origem: COPE ELEITORAL - 
COORD. GESTÃO DOC. E 
PROC. ELEITORAL 
(PROTOCOLO ELEITORAL)  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia-crime. Possível crime de violação de sigilo de voto (art. 312 do Código 

Eleitoral). A eleitora compareceu para votação e de posse de telefone celular fotografou 
seu voto na urna eletrônica. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da 
conduta. Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV 
c/c art. 28 do CPP ' Redação anterior à Lei 13.964/2019). O crime de violação ao sigilo 
do voto não pode ser imputado àquele eleitor que, por iniciativa própria, revela a sua 
opção política publicamente. Se assim não fosse, estaria incurso nas penas do referido 
tipo penal qualquer cidadão que manifestasse, prévia ou posteriormente, sua escolha 
naquele candidato que melhor lhe parecesse adequado a representá-lo. A análise do tipo 
penal do art. 312 do CE permite alcançar a conclusão lógica de que apenas pode ser 
contemplado como sujeito ativo da prática delituosa pessoa alheia àquela cuja proteção 
ao exercício do sufrágio se visa a tutela. Atipicidade da conduta narrada. Falta de justa 
causa para persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento 0000103-
88.2018.6.21.0064, Sessão de Revisão 735, de 25/02/2019, unânime. Precedentes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais: TRE-PR ' RC: 13738 Balsa Nova ' PR, Relator Tito 
Campos de Paula, DJ: 21/08/2019, Publicação: DJ ' 30/08/2019; TRE-MS-RC: 2797 
Maracaju ' MS, Relator Elizabeth Anache, DJ: 27/08/2018, Publicação: DJE ' Diário da 
Justiça Eleitoral, Tomo 2034, 31/08/2018, página 06; TRE/RJ: Recurso Criminal nº 
34165, DJ. 09.08.2017, unânime, DJERJ 16.08.2017. 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). 

 
092. Expediente: 1.00.000.012688/2021-58 - Eletrônico  Voto: 383/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 105 
 

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

 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal originado a partir de Representação Administrativa 

encaminhada pela Receita Federal do Brasil. Realizada auditoria indireta sobre os Regimes 
Próprios de Previdência Social - RPPS de diversos municípios do Estado de Minas Gerais, 
constatou-se a omissão em apresentação de informações obrigatórias pelo o RPPS do município 
de Itamonte/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações 
juntadas aos autos pela Coordenadoria-Geral de Auditoria e Contencioso ' CGAUC, o 
Município de Itamonte/MG encaminhou todos os Demonstrativos de Informações 
Previdenciárias e Repasses - DIPR que eram necessários, confirmando que as irregularidades 
anunciadas foram sanadas. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva 
justificadora do prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.  

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

 
093. Expediente: 1.00.000.013682/2021-06 - Eletrônico  Voto: 467/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP) e de tráfico de 
pessoas (art. 149-A do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme o 
Relatório de Fiscalização, realizada vistoria em uma residência localizada em Anápolis/GO 
encontrou-se a Sra. R.F.O., supostamente, em uma relação de emprego doméstico e submetida 
a condições análogas às de escravo desde 02/08/1990 até a data de 28/05/2021, quando foi 
afastada de suas atividades laborais pelo grupo interinstitucional de combate ao trabalho 
escravo em Goiás. Segundo o relatório, a suposta vítima foi trazida para Anápolis/GO, 
clandestinamente, quando tinha 12 (doze) anos de idade, a pedido dos investigados, em um 
momento conturbado de sua infância, vez que sofria violência, maus tratos e exploração por 
parte do padrasto e dos irmãos adotivos, com quem viviam no Piauí. A fiscalização concluiu 
que a Sra. R.F.O., durante esses mais de 30 anos vivendo com o casal e filhos, trabalhou de 
doméstica, limpando casa, lavando roupas e fazendo outros serviços domésticos diversos, como 
ajudar na cozinha e cuidar dos netos do casal sem ter assegurado seus direitos trabalhistas. 
Extrai-se dos autos que as tarefas domésticas sempre foram divididas entre a investigada e a 
suposta vítima; que os filhos da investigada tratam a Sra. R.F.O. como irmã e que sempre houve 
tratamento respeitoso pela família. Como bem observou o Procurador da República oficiante, 
verifica-se que a suposta vítima 'era bem tratada e sempre teve alimentação, casa e roupas, bem 
como fazia serviços domésticos para ajudar a família [...] e, ainda, tinha liberdade para ir a 
lugares que queria, não submetendo-se a trabalhos forçados. ['] Na hipótese, a informalidade 
da relação trabalhista ensejaram responsabilização na esfera trabalhista (como foi feito pelos 
fiscais do trabalho) e poderiam repercutir na esfera civil, mas não parece razoável resultar 
sanção criminal. Apesar da situação de trabalho incompatível com diversas normas legais 
protetivas (civis e trabalhistas), como apontado na fiscalização das autoridades trabalhistas, 
entende-se não ter havido a efetiva degradação nas relações de labor em grau suficiente a 
demandar a responsabilidade penal dos acusados'. Cumpre ressaltar que foi determinado à 
empregadora que garantisse moradia e alimentação à trabalhadora resgatada até a regularidade 
da situação, vez que a vítima optou por continuar morando com a família. Adoção de medidas 
necessárias à regularização trabalhista. Ausência de indícios de que a trabalhadora fosse 
submetida a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborasse em condições 
degradantes ou que tivesse sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. 
Inexistência de fraude ou violência. Homologação do arquivamento.  

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

 
094. Expediente: 1.00.000.013696/2021-11 - Eletrônico  Voto: 316/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARABÁ-PA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possível 

crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. Procedeu-se a 
regularização e a rescisão dos contratos de trabalho, com a apuração dos direitos devidos, o 
pagamento dos créditos trabalhistas por meio dos competentes Termos de Rescisão de Contrato 
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de Trabalho assinados pelo proposto da empresa, e a emissão da guias de seguro-desemprego 
aos trabalhadores. Os trabalhadores estavam expostos a condições não adequadas (precárias) 
de moradia, higiene e trabalho. No entanto, os empregados não eram forçados a trabalhar ou a 
cumprir jornadas extenuantes a contragosto, em condições degradantes de trabalho ou com 
imposição de restrição da liberdade de locomoção. Inexistência de fraude ou violência. Fato 
atípico 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). 

 
095. Expediente: 1.00.000.020756/2021-52 - Eletrônico  Voto: 413/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Administrativo autuado a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Representante que solicita pedido de providências em incidente de insanidade mental 
que teria impedido o noticiante de trabalhar. Promoção de arquivamento considerando que 'o 
noticiante vem sendo representado pela Defensoria Pública da União nos autos da referida ação 
penal, a quem incumbe a adoção de eventuais providências para a sua defesa naquele processo. 
Assim, considerando que esta representação trata de direito individual disponível, deve ser 
indeferida a instauração de Notícia de Fato, nos termos do § 4º do artigo 4º da Resolução nº 
174/2017 do CNMP'. Recurso interposto pelo interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62-IV). Ausência de indícios de conduta ilícita. Suposta violação a direitos 
individuais do representante. Vedada a atuação do Ministério Público (LC nº 75/93, art. 15). 
Homologação do arquivamento.  

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

 
096. Expediente: 1.02.002.000034/2021-97 - Eletrônico  Voto: 398/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

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 conduta supostamente ilícita por parte de Juiz 
Federal, que julgou improcedente ação judicial oferecida pelo representante em que pretendia 
a concessão de benefício previdenciário. O Procurador Regional da República oficiante 
promoveu o arquivamento direto do presente procedimento na unidade, ressaltando a ausência 
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Notificado do arquivamento, o 
interessado apresentou nova manifestação reafirmando os fatos noticiados. Manutenção da 
decisão pelo membro do MPF oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
No caso concreto, 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 crime por parte do Juiz Federal. Conforme bem ressaltou o Procurador Regional 
da República oficiante, a narrativa revela o descontentamento do noticiante com a decisão 
judicial que julgou improcedente o seu pedido, porém não apresenta qualquer fato criminoso 
concreto capaz de justificar o início de uma investigação criminal em face do Magistrado. 
Ausência de elementos de informação que justifiquem o prosseguimento do presente 
apuratório. 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: 1.13.000.001992/2021-11 - Eletrônico  Voto: 446/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Possível prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista a notícia de que 

a investigada teria ingressado no curso de Medicina na UFAM, em 2015, utilizando-se das 
cotas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos e pardos, de forma indevida. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pela norma editalícia, o critério 
para que se possa usufruir do sistema de cota racial no processo seletivo é puramente a 
autoidentificação por meio da autodeclaração do candidato. À época do ingresso do candidato 
não havia Comissão de Heteroidentificação na instituição de ensino, inexistindo, assim, outro 
requisito para ingresso pelo sistema de cotas. Notificada sobre os fatos, a UFAM esclareceu 
que o processo administrativo instaurado para apurar a situação da investigada restou 
arquivado, 'por absoluta impossibilidade de revisão do ato de matrícula, em decorrência do 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 107 
 

 
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. 

 

transcurso do prazo decadencial e ausência de comprovação da má-fé por parte da denunciada'. 
Ausência de critérios objetivos no momento da escolha para determinação da identidade racial 
do investigado. Subjetividade do conceito 'raça'. Declaração baseada na íntima convicção do 
indivíduo. Dolo na conduta não evidenciado. Atipicidade da conduta. Precedentes da 2ª CCR: 
1.30.005.000382/2020-99 e 1.30.005.000402/2020-21, 777ª Sessão Ordinária, de 03/08/2020, 
unânimes, 1.22.000.001985/2020-20, 781ª Sessão Ordinária, de 21/09/2020, unânime e 
1.19.000.001030/2020-68, 811ª Sessão Ordinária, de 08/06/2021, unânime. Carência de justa 
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
098. Expediente: 1.13.002.000054/2020-01 - Eletrônico  Voto: 430/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TEFÉ-
AM  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Preparatório. Ofício encaminhado pelo Coordenador do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes, no dia 29/04/2020, noticiando ataques de 
piratas de rio às equipes do órgão, ocorridos nos dias 14 e 17 de abril, nos Rios Solimões e 
Japurá. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Posterior manifestação do 
representante informando o fim dos ataques dos piratas e que as equipes do DSEI/MRSA estão 
desenvolvendo normalmente suas atividades. Além disso, verifica-se que não há nos autos 
qualquer indício da autoria 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). 

 
099. Expediente: 1.14.000.002411/2021-21 - Eletrônico  Voto: 156/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

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 diversas condutas supostamente ilícitas, como 
possível ameaça praticada pela mãe de sua filha e obstrução de justiça em razão da demora do 
Ministério Público Estadual em analisar seus pedidos. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento direto do presente procedimento, com fundamento no art. 4°, inciso 
I, da Resolução nº 174, de 04/07/2017, do CNMP, ressaltando a duplicidade de representações, 
pois os mesmos fatos já foram objeto da NF n° 1.14.000.002212/2021-13, que foi declinada 
para o Ministério Público Estadual. Notificado do arquivamento, o interessado apresentou nova 
manifestação reafirmando os fatos noticiados. 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 
crime de competência federal. Conforme bem ressaltou a Procuradora da República oficiante, 
de rigor o arquivamento do presente procedimento, tendo em vista que os fatos noticiados já 
foram objeto de análise pelo MPF no âmbito da NF n° 1.14.000.002212/2021-13, que declinou 
a atribuição em favor do MPE. De acordo com o Enunciado n° 57 da 2ª CCR 'É desnecessário 
o envio dos autos à 2ª CCR no caso de decisão ou promoção de arquivamento fundado na 
existência de outro procedimento investigatório com idêntico objeto (princípio do ne bis in 
idem), o que deverá ser devidamente comprovado nos autos arquivados e remanescentes'. 
Registre-se que, por cautela, a Procuradora oficiante determinou ainda que cópia deste 
procedimento seja remetida ao MPE, para sua ciência e/ou sua eventual juntada aos autos que 
lá se encontram. Ausência de elementos de informação que justifiquem o prosseguimento do 
presente apuratório. 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). 

 
100. Expediente: 1.14.003.000245/2021-07 - Eletrônico  Voto: 365/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

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

de ato racista e segregacionista (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89) durante a entrega de cadernos 
institucionais aos estudantes da UFOB, em 08/04/2019, bem como eventual crime de 
denunciação caluniosa (CP, art. 339). Promoção de arquivamento considerando que 'Os atos 
relatados pela noticiante não apresentam elementos mínimos para caracterização do crime de 
racismo, haja vista a ausência da motivação e de finalidade específica necessária' e que, no que 
se refere ao crime de denunciação caluniosa, não foram apresentados elementos mínimos que 
demonstrem o dolo específico do noticiado. Recurso apresentado pela noticiante. Manutenção 
do arquivamento pelo Procurador da República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Como bem observou o Procurador da República oficiante, a 'exigência de fila para 
entrega dos cadernos é ato de organização administrativa da instituição, sendo no vídeo notadas 
outras filas as quais os discentes se organizavam para recebimento após devida identificação'. 
Não se percebe no vídeo apresentado nenhuma afirmação específica de cunho racista ou 
segregacionista, mas sim uma discussão acerca da organização da fila. Ausência nos autos de 
qualquer elemento que demonstre conduta ilícita dolosa capaz de justificar a persecução penal, 
tanto pelo suposto crime de racismo quanto pelo de denunciação caluniosa. 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). 

 
101. Expediente: 1.15.000.000035/2022-84 - Eletrônico  Voto: 189/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

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

o noticiante relata que ex-Presidente da República fez uma falsa comparação sobre o cenário 
político durante matéria jornalística. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, o entrevistado, na sua opinião, 
considerou que a cobertura jornalística sobre determinado fato foi falha e equiparada à censura 
jornalística. Não há menção ou imputação de crime a qualquer pessoa. Deve-se destacar que as 
pessoas possuem percepções diversas sobre um mesmo fato, assim como aderem a correntes 
de pensamento diversas, razão pela qual a livre manifestação do pensamento não pode ser 
perseguida pelo Direito Penal a qualquer custo, a não ser em hipóteses excepcionais. 
Inexistência de indícios da prática de crime. Falta de justa causa para o prosseguimento 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). 

 
102. Expediente: 1.15.002.000034/2021-39 - Eletrônico  Voto: 367/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta fraude em desfavor do INSS, em razão do 

recebimento indevido de benefício previdenciário de aposentadoria rural. Consta que, após 
apuração administrativa pelo INSS, foi obtida a conclusão de que houve a concessão irregular 
do benefício de aposentadoria por idade, tendo em vista que na época da concessão o 
representado exercia a atividade de empresário, o que descaracterizaria a condição de segurado 
especial, causando, pois, um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 163.683,70. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informado pelo próprio INSS, em 
processo judicial tramitado perante a 17ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do 
Norte/CE foi prolatada sentença favorável ao representado (com baixa definitiva em 
30.09.2021) na qual o Poder Judiciário determinou o restabelecimento do referido benefício 
previdenciário, bem como que a autarquia previdenciária se abstivesse de cobrar valores 
referentes ao objeto da ação, haja vista que fora reconhecida a boa-fé na atuação do beneficiário. 
O referido provimento jurisdicional afasta qualquer dúvida quanto a existência de dolo por 
parte do representado ao requerer o benefício, sendo até incompatível o prosseguimento de uma 
persecução penal quanto à suposta percepção indevida de benefício previdenciário cuja 
prestação foi restabelecida por provimento jurisdicional transitado em julgado que reconheceu 
a inexistência de qualquer tipo de má-fé por parte do beneficiário no momento da concessão do 
benefício. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
103. Expediente: 1.15.002.000425/2021-53 - Eletrônico  Voto: 4/2022 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 estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). 

Obtenção fraudulenta de benefício de amparo social ao idoso, por meio da apresentação de 
informações falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora existam 
indícios de autoria e materialidade, não se verifica a utilidade de um provimento jurisdicional 
eficaz, tendo em vista que a investigada conta, atualmente, com 83 anos de idade. Incluí-la no 
polo passivo de eventual ação penal, com a consequente realização de todos os trâmites legais, 
não se justifica no presente caso. Ausência de interesse de agir por falta de utilidade de 
aplicação da sanção 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). 

 
104. Expediente: 1.15.002.000451/2021-81 - Eletrônico  Voto: 71/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade na aplicação de crédito obtido a partir de 
financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 
Informação de que a beneficiária não comprovou a aplicação integral dos recursos deferidos na 
finalidade prevista em contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Não 
consta dos autos informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se de meio 
fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível descumprimento 
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Carência de 
elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Não 
aplicação parcial dos recursos e apresentação de justificativa pelo esposo da beneficiária. Baixo 
valor financiado. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes da 2ª CCR: NF n° 
1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
105. Expediente: 1.15.002.000654/2019-53 - Eletrônico  Voto: 368/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO 

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. EXCEPCIONAL 
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA AÇÃO PENAL E, 
CONSEQUENTEMENTE, DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal autuado a partir de Notícia 
Crime encaminhada pela Advocacia Geral da União (AGU) oficiante em Juazeiro do Norte/CE, 
na qual foi informada a possível prática de estelionato previdenciário, crime previsto no art. 
171, §3º do Código Penal. 2. A conduta narrada consiste no fato de que a investigada, durante 
o período de setembro de 2009 a julho de 2010, ter realizado o saque de 11 (onze) parcelas 
referentes a benefício previdenciário após o óbito da titular, o qual ocorreu no dia 14 de 
setembro de 2009. O valor recebido indevidamente original é de R$ 5.553,00. 3. Promoção de 
arquivamento: 'considerando que a ação penal ainda nem se iniciou, não há viabilidade empírica 
de que eventual condenação não seja afetada pela extinção da punibilidade pela prescrição da 
pena em abstrato' e que 'a aplicabilidade da prescrição em perspectiva apoia-se no princípio da 
economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade da justiça'. 4. Remessa 
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dos autos à 2ª CCR para fins revisionais (art. 62, IV, da LC 75/93). 5. De início, verificadas 
peculiaridades no caso em exame, cumpre destacar que o interesse de agir 'Desdobra-se no 
trinômio: necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse 
material pretendido e à adequação à causa do procedimento e do provimento, de forma a 
possibilitar a atuação da vontade concreta da lei segundo os parâmetros do devido processo 
legal'. (CAPEZ, 2007, p. 470) 6. 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.) 7. No caso dos autos, considerando 
o pequeno valor recebido indevidamente (R$ 5.553,00) e sobretudo o longo tempo decorrido 
(quase 12 anos), faltando menos de 6 (seis) meses para a efetiva prescrição da pretensão 
punitiva estatal, impõe-se o excepcional reconhecimento da ausência de utilidade da ação penal 
e, consequentemente, de interesse de agir. 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). 

 
106. Expediente: 1.16.000.000132/2022-30 - Eletrônico  Voto: 217/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

síntese, afirmando que a ANVISA ao autorizar a vacinação contra a Covid-19 para crianças 
praticou crime contra a saúde pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Como bem concluiu o Procurador da República oficiante 'inexistem elementos suficientes para 
responsabilizar criminalmente os servidores e diretores da ANVISA em razão da decisão de 
autorizar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos', 'especialmente quando tais decisões foram 
tecnicamente embasadas, não havendo qualquer motivo substancial para afastar a presunção de 
boa fé dos agentes públicos e de legalidade de seus atos'. Ausência de elementos mínimos 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). 

 
107. Expediente: 1.16.000.000212/2022-95 - Eletrônico  Voto: 135/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

Comunicação de que a investigada recebeu de maneira irregular benefício assistencial, ante a 
constatação de que a renda mensal per capita do grupo familiar superou o limite de 1/4 do 
salário-mínimo, em contrariedade ao contido no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art. 4º, 
inciso VI, do Decreto nº 6.214/2007. Revisão do arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93). A 
beneficiária deixou de comunicar ao INSS o aumento da renda familiar, mas a partir de simples 
conferência por meio do CadÚnico, a autarquia foi capaz de revisar o benefício. Inexistência 
de indícios de dolo. Entendimento do STF no sentido de que o critério delineado pelo art. 20, 
§ 3º da Lei nº 8.742/1993 não é absoluto, já que não é apto para, por si só, caracterizar a 
existência ou não de situação de miserabilidade. Aplicação do Enunciado n° 77 da 2ª CCR que 
dispõe: 'É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação ao crime de 
estelionato em detrimento da União, cometido mediante o recebimento indevido de benefício 
assistencial, quando (a) não haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade, 
ainda que a renda familiar per capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de 
prestação de informações falsas no momento do requerimento do benefício.' Ausência de 
suporte probatório mínimo capaz de justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
108. Expediente: 1.16.000.000224/2022-10 - Eletrônico  Voto: 258/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de encaminhamento de denúncia registrada no Disque 100 do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em que o denunciante informa a 
existência de site pornográfico com possível conteúdo pedófilo. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. 
Conforme a promoção de arquivamento 'Em consulta aos links indicados pelo denunciante, não 
se constata a existência de publicação ou imagem relacionada a crianças, tampouco 
adolescentes, como indicado na denúncia. Ademais, a conta indicada no twitter pelo 
denunciante faz publicações com conteúdos adultos sem envolver crianças e adolescentes nas 
postagens, de modo que não se confirmam os fatos relatados'. Esgotamento das diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente 
idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo 
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 
Homologação do arquivamento.  

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: 1.16.000.000293/2022-23 - Eletrônico  Voto: 257/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação perante a Procuradoria Regional do Trabalho 

da 10ª Região. Relato de que hospital localizado em Planaltina/DF 'não estaria realizando o 
repasse do FGTS bem como estaria fazendo o pagamento das férias dos funcionários de forma 
parcelada'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Aplicação do Enunciado nº 
58 desta Câmara: 'O simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na 
conta vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal'. 2) Em relação ao crime do 
art. 203 do CP, verifica-se que a conduta narrada não caracteriza o delito. Isso porque o 
pagamento parcelado das férias é questão ínsita ao Direito do Trabalho. Além disso, o tipo 
penal exige como elemento objetivo a "fraude" ou a "violência", o que não se verifica no 
presente caso. Homologação do arquivamento.  

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

 
110. Expediente: 1.16.000.000467/2022-58 - Eletrônico  Voto: 380/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

de ameaça (CP, art. 147) contra o Presidente da República, supostamente praticado por cantora, 
em um show, ao afirmar que iria preparar uma comida envenenada ao Presidente. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação pública condicionada à representação, 
conforme estabelece o parágrafo único do dispositivo. Ocorre que, no caso dos autos, não houve 
representação. Sequer há notícia de que tenha havido conhecimento da suposta ameaça pelo 
Presidente da República, a quem teria sido dirigida. A representação pela vítima é requisito 
necessário, inclusive, para verificar se a parte ofendida realmente se sentiu intimidada pela 
ameaça praticada pelo ofensor, sem o que não se configura o 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). 

 
111. Expediente: 1.16.000.000480/2022-15 - Eletrônico  Voto: 366/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1°). Manifestante 

comunica que recebeu em sua residência um envelope contendo várias notas de R$ 20,00 reais 
de procedência desconhecida e autenticidade duvidosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Informações da Polícia Federal de que, apesar de o laudo pericial ter constatado a 
falsidade das cédulas, 'a análise do expediente não apontou a possibilidade de aglutinação de 
notícias-crime ou mesmo juntada à outra investigação em andamento, tampouco a viabilidade 
investigativa a justificar imediata instauração de novo inquérito policial'. Com isso, os dados 
relacionados aos fatos ora apurados foram inseridos no Projeto Prometheus, com o objetivo de 
utilização de técnicas de inteligência para uma atuação seletivamente efetiva com a finalidade 
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de alcançar maior utilidade, eficiência e efetividade da persecução penal. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do presente procedimento. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
112. Expediente: 1.16.000.002904/2021-97 - Eletrônico  Voto: 392/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

de desobediência (CP, art. 330). Narrativa de que a União (Exército Brasileiro) descumpriu 
decisão judicial proferida nos autos de ação ordinária referentes ao pagamento de salários, 
férias e o desconto da margem consignada, 'já sentenciado judicialmente'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em consulta ao PJe verifica-se que a União interpôs 
recurso de apelação em face da referida sentença, que, na forma do art. 1.012 do Código de 
Processo Civil, 'terá efeito suspensivo'. Ademais, observa-se que aquele feito não se amolda a 
nenhuma das hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua 
publicação (§ 1º do art. 1.012, CPC). Desse modo, a referida sentença, especialmente quanto 
ao pagamento das parcelas remuneratórias não percebidas desde o desligamento do militar, até 
o seu engajamento, é inexequível, razão pela qual não que se falar na possível pratica do crime 
de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal pela União Federal/Exército Brasileiro. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
113. Expediente: 1.17.000.000880/2021-02 - Eletrônico  Voto: 238/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal ' PIC. Narrativa de que determinado chefe de gabinete 

de prefeito teria encaminhado ordem de convocação para todos os servidores comissionados e 
estagiários da prefeitura para estarem obrigatoriamente na live da chapa de candidato, ocorrida 
em 12/11/2020, e nela se manifestarem fazendo perguntas. Relata-se, ainda, que na mesma 
mensagem os servidores comissionados e estagiários foram convocados para comparecem em 
feira livre realizada em local tradicional no município no dia 14/11/2020. Promoção de 
arquivamento, sob os seguintes fundamentos: 'Os fatos relatados poderiam configurar o crime 
de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350). Isso porque, a depender das circunstâncias 
fáticas, a mobilização de rua dos servidores comissionados, ainda que fora do expediente, caso 
de fato ocorrida, deveria ter sido declarada na prestação de contas como gasto eleitoral, de 
acordo com o art. 26, IV, da Lei nº 9.504/97, o que não fora feito. Contudo, não se logrou obter 
prova mínima acerca da materialidade e da autoria delitivas, notadamente porque não foi 
possível confirmar: i. se as pessoas das imagens que instruíram a representação eram servidores 
ou estagiários; ii. se foram coagidos a participarem dos citados atos de campanha; e iii. o dia, 
horário e lugar do evento objeto das citadas imagens, inclusive para verificar se ocorreu durante 
o horário normal de expediente dos servidores e estagiários. Demais disso, ouvido o 
representante, não esclareceu os pontos antes mencionados nem trouxe outros elementos que 
pudessem confirmar os fatos.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Inexistência de elementos justificadores do prosseguimento desta investigação criminal. Não 
se vislumbra nesse momento diligências razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
114. Expediente: 1.17.000.002113/2021-20 - Eletrônico  Voto: 284/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima no sistema Disque-Denúncia'. 

Suposto crime de captação ilícita de sufrágio, previsto no art. 41-A, da Lei 9.504/97. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal não se 
logrou êxito em comprovar a materialidade delitiva ou identificar possíveis envolvidos. 
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Considerando o anonimato restou impossível a busca de maiores esclarecimentos. Aplicação 
do Enunciado nº 71, que estabelece: 'É cabível o arquivamento de investigação criminal 
quando, após a colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes da autoria 
delitiva, situação demonstrada com a reunião das seguintes condições: inexistência de 
suspeitos, de testemunha, de elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos 
papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras diligências capazes de modificar 
o panorama probatório atual.' Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. 
Homologação do 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: 1.17.003.000088/2021-10 - Eletrônico  Voto: 476/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS-ES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Segundo a representação, 

o proprietário de uma fazenda de café em Jaguaré/ES estaria mantendo mais de 30 (trinta) 
pessoas em condições análogas a de escravo por causa das seguintes irregularidades: 1) os 
empregados não possuem vínculo empregatício; 2) a jornada é superior a 12 horas por dia; 3) 
é pago (salário) de R$ 10,00 (dez) reais por cada saco de café colhido; 4) a alimentação é 
descontada do pagamento, que é realizado a cada 15 (quinze) dias. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal os fatos narrados não 
foram comprovados. O Relatório de Inspeção informou que: "ESTIVEMOS NA 
PROPRIEDADE DENUNCIADA , RELATADA EM DOCUMENTO ORIUNDO DA 
POLÍCIA FEDERAL E CONSTATAMOS QUE O PRETENSO EMPREGADOR É 
FALECIDO HÁ MAIS DE 15 ANOS. NENHUM TRABALHO SUBORDINADO ERA 
REALIZADO NO LOCAL, APENAS EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR". 
Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que 
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas 
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

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: 1.18.000.001991/2021-91 - Eletrônico  Voto: 472/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

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

financeiras atípicas operadas por ex-Senador da República e ex-Secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços do Estado de Goiás. Possível cometimento de crimes contra a ordem 
tributária (Lei nº 8.137/90) e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Inexistência de ação fiscal encerrada ou em andamento em face 
do investigado. A inexistência de crédito tributário constituído e/ou exigível obsta o 
prosseguimento da persecução penal. Aplicação do Enunciado 2ª CCR nº 79, que estabelece: 
'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'. 2) A teor do artigo 2°, inciso III da Lei nº 9.613/98, são da competência da 
Justiça Federal os crimes de lavagem de dinheiro a) praticados contra o sistema financeiro e a 
ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou b) quando o crime antecedente for de 
competência da Justiça Federal. Realizadas diligências, não há nenhum indicativo de que a 
movimentação financeira seja incompatível com os rendimentos pessoais do investigado e com 
o faturamento das pessoas jurídicas a ele vinculadas. Justamente por isso também não há 
elementos de que a movimentação financeira reputada atípica pelo COAF seja derivada de 
ganhos monetários obtidos com a prática de crimes. Além disso, não foram encontrados 
registros de crimes de competência da Justiça Federal contra o investigado que pudessem ser 
caracterizados como antecedentes ao possível delito de ocultação de ativos. 3) Ausência de 
elementos mínimos de conduta ilícita que justifique a atribuição do Ministério Público Federal. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Arquivamento que não gera coisa 
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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). 

 
117. Expediente: 1.19.000.001828/2021-91 - Eletrônico  Voto: 96/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

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

o noticiante solicita fiscalização em colônia de pescadores, uma vez que determinada pessoa se 
apropria do cartão bancário de pescadores da colônia para recebimento de benefício, 
ameaçando quem se recuse a repartir os valores recebidos. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Oficiado a complementar informações, o representante quedou-se 
inerte. Narrativa vaga e genérica, desacompanhada de elementos de informação capazes de 
evidenciar e corroborar o teor das alegações ou permitir a adoção de uma linha investigativa 
potencialmente idônea. Falta de justa causa para 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). 

 
118. Expediente: 1.19.005.000007/2022-78 - Eletrônico  Voto: 256/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BALSAS-MA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Empresa autuada por não ter apresentado a) os livros 
de movimentação de combustíveis (LMC) , b) cópia autenticada de Licença de Operação e d) 
cópias de notas fiscais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de 
natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/991. Cominação de multa 
no valor de R$ 30.000,00. Atipicidade da conduta. Precedentes 2ª CCR: Processo nº 
1.25.011.000037/2017-31, 675ª Sessão de Revisão, de 03/04/2017, unânime; 
1.22.013.000276/2021-69 e 1.22.013.000277/2021-11, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021, 
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). 

 
119. Expediente: 1.20.000.000775/2021-70 - Eletrônico  Voto: 418/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

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 que parte dos funcionários de determinada cooperativa 
receberam o auxílio emergencial do Governo Federal, sem preencherem os requisitos 
necessários. 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 para fins de apresentação de informações complementares 
(inclusive os nomes dos eventuais funcionários que teriam recebido indevidamente o 
benefício), 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). 

 
120. Expediente: 1.21.000.001689/2021-47 - Eletrônico  Voto: 350/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática de crime contra a honra de servidores 

públicos federais ofendidos em razão da função (art. 140 c/c art. 141, II, do Código Penal). 
Consta na presente que, o executado R.C.R., inconformado com o resultado de reclamação 
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trabalhista, enviou e-mail à 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande chamando os Juízes do 
Trabalho de "corruptos de 5ª categoria". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Ação penal pública condicionada à representação do ofendido (art. 145, parágrafo único, do 
Código Penal). Manifestação da vítima no sentido de não ter interesse em formalizar a 
representação criminal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação 
do arquivamento.  

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

 
121. Expediente: 1.22.000.003367/2021-03 - Eletrônico  Voto: 260/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

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 ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, decorrente de postagem 
realizada em mídia social. A referida mensagem relaciona várias autoridades, além de pessoas 
com notório vínculo ideológico ao atual da Presidente da República, que deveriam ser 
encaminhadas ao 'paredón cubano', após a implantação do comunismo no Brasil. Promoção de 
arquivamento considerando que 'a mensagem remete a um momento futuro, em que seria 
implementado o comunismo no país. Trata-se portanto, de quadro hipotético que dependeria da 
instalação daquele sistema de governo. Diante deste quadro, a mensagem em questão se 
transverte em uma metáfora, na qual as aludidas pessoas elencadas seriam pessoas de opiniões 
politicas contrárias ao manifestante, dentro do livre exercício de liberdade de opinião, insertos 
no artigo 5°, incisos IV, IX e XIV, bem como art. 220, §§ 1º e 2º da Carta Magna'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Este Colegiado, tem entendido que em um Estado 
Democra'tico de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito de 
critica devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação não ultrapassa a tênue linha 
divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, 
as palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do 
livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, 
no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses 
extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª 
Sessão, 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, de 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). 

 
122. Expediente: 1.22.000.003693/2021-11 - Eletrônico  Voto: 337/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando a suposta prática de falsidade ideológica eleitoral, 

crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, e do crime de prevaricação, tipificado no art. 
319 do Código Penal, decorrentes de irregularidades no recebimento de benefício do Programa 
Habitar por servidores ativos do município de Ibirité/MG. Promoção de arquivamento pela 
Promotora Eleitoral considerando a ausência de dolo na conduta dos investigados. Recurso 
apresentado pela representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV), apenas em 
relação ao crime eleitoral, no âmbito das atribuições desta 2ª CCR/MPF. Assiste razão à 
Promotora Eleitoral em sua manifestação, cujo trecho a seguir transcrito adota-se como parte 
integrante deste voto: 'o Decreto 6.437/20 não veda a possibilidade de servidores públicos 
serem contemplados pelo benefício em questão. O art. 2º do diploma em questão exige, para 
fins de beneficiamento pelas ações sociais, que o cidadão resida nas áreas afetadas; obtenha 
laudo emitido pela COMDEC comprovando os danos ao imóvel e comprove situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. O simples fato de servidores públicos terem sido beneficiários 
do programa não apresenta qualquer mácula e nem 'foge ao escopo do programa social', 
conforme sustentado na inicial. Pela simples análise dos comprovantes de rendimentos 
acostados às fls. 33/55, verifica-se que os servidores contemplados têm baixa renda e, a 
princípio, poderiam se enquadrar em situação de vulnerabilidade socioeconômica em razão dos 
impactos desastrosos provocados pelas fortes chuvas que justificaram a implementação do 
benefício em questão'. Esclarecido, ainda, que as pequenas divergências encontradas nos 
valores informados pela Procuradoria Geral do Município e aqueles constantes das notas fiscais 
emitidas pelos estabelecimentos comerciais, 'além de não ter importância significativa, não 
altera o mérito das informações prestadas nos autos da Ação de Impugnação de Mandado 
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Eletivo, já que, ao que consta, questionava-se o caráter eleitoreiro do benefício e não o valor 
propriamente dito'. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita dolosa justificadora do 
prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção) para análise em relação ao crime 
de prevaricação, tipificado no art. 319 do Código Penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento em relação ao crime de falsidade ideológica eleitoral, remetendo-se os autos à 
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise em relação 
ao crime de prevaricação, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
123. Expediente: 1.22.001.000001/2022-45 - Eletrônico  Voto: 186/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Remessa de cópias de processo em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara do 

Trabalho de Juiz de Fora/MG noticiando a possível prática do crime de fraude à execução (CP, 
art. 179). Promoção de arquivamento fundada na inexistência de crime, uma vez que, na ocasião 
dos fatos, não havia execução contra a empresa. Ressaltou o Procurador da República oficiante, 
ainda, que o Juízo condenou a ora representada pelos atos ora noticiados ao pagamento de multa 
de 10% do valor atualizado da execução, 'de modo que sua conduta, embora atípica, fora 
reprimida por meio de sanção cível'. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Embora 
tenha sido reconhecida a inexistência de crime, cumpre ressaltar que o crime de fraude à 
execução é de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de 
queixa-crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único), sendo injustificável a instauração 
da persecução penal por parte do 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). 

 
124. Expediente: 1.22.001.000146/2021-65 - Eletrônico  Voto: 66/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada em razão da comunicação de que dentre os documentos juntados aos 

autos de determinada ação ordinária em trâmite na Justiça Federal, incluem-se Perfis 
Profissiográficos Previdenciários (PPP's) emitidos pela mesma empresa, porém com diferenças 
de conteúdos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instada a esclarecer a origem 
da referida documentação, a empresa confirmou a emissão de ambos os PPP's. Informou que o 
primeiro deles foi emitido em 02/06/2006, ainda na vigência do contrato de trabalho por 
solicitação do então funcionário, ao passo que o segundo foi emitido em 29/02/2016, por força 
de decisão judicial que determinou a retificação do referido PPP, com alterações, ainda, 
relacionadas a revisão de procedimentos internos que levaram à inclusão de alguns agentes. 
Não verificação da prática de crime, no caso concreto. 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). 

 
125. Expediente: 1.22.003.000109/2021-37 - Eletrônico  Voto: 436/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Preparatório. Representação que narra a ocorrência de ilegalidades no trâmite do 

procedimento de reconhecimento da condição de anistiado político do representante, perante a 
Comissão de Anistia, que teriam sido praticadas por membro da aludida Comissão. Decisão da 
1ª CCR/MPF (Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral) pela homologação do 
arquivamento em relação aos fatos relacionados à atuação dos membros da Defensoria Pública 
da União. Decisão da 5ª CCR/MPF (Combate à Corrupção) pela homologação do arquivamento 
no âmbito das suas atribuições. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF (Criminal) para a revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) no tocante a possível crime contra a honra 
supostamente praticado em desfavor de representante. Crime de ação penal privada. Fato 
narrado que não se amolda à nenhuma das hipóteses do artigo 145, caput e parágrafo único, do 
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Código Penal, que exigiriam a propositura de ação penal pública, nem à Súmula 714 do STF, 
que estabelece: 'É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério 
público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra 
de servidor público em razão do exercício de suas funções'. Aplicação do art. 5º, § 5º, do CPP: 
'Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la'. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  

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

 
126. Expediente: 1.22.003.000499/2021-45 - Eletrônico  Voto: 147/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga a de escravo (art. 149 do CP) 

em fazenda localizada em Monte Carmelo/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Visando apurar os fatos, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria do Trabalho 
(Ministério do Trabalho e Emprego- MTE) e ao Ministério Público do Trabalho. Após 
fiscalização, o MTE elaborou relatório, descrevendo o que foi constatado, asseverando, por 
fim, que 'não foi constatada a existência de trabalho análogo às condições de escravo'. Ausência 
de indícios da prática de crime. Quanto às demais irregularidades trabalhistas encontradas, 
ressalta-se que tanto o MTE quanto o MPT já estão cientes dos 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). 

 
127. Expediente: 1.22.005.000240/2021-84 - Eletrônico  Voto: 410/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade na aplicação de crédito obtido a partir de 
financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 
Informação de que a beneficiária não comprovou a aplicação integral dos recursos deferidos na 
finalidade prevista em contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Não 
consta dos autos informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se de meio 
fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível descumprimento 
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Carência de 
elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Não 
aplicação parcial dos recursos e apresentação de justificativa pelo esposo da beneficiária. Baixo 
valor financiado (R$ 5.000,00). Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
128. Expediente: 1.22.012.000009/2022-82 - Eletrônico  Voto: 219/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG  

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

existência de aplicativo de empresa de investimentos sediada no Reino Unido que estaria 
lesando interessados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificada a 
existência de outras investigações em andamento no Ministério Público Federal a respeito do 
mesmo aplicativo informado. Além disso, o próprio representante relata que não foi vitimado 
pelo suposto 'golpe' e que a sua manifestação é um mero 'desabafo', solicitando uma 
investigação porque outras pessoas podem ser vitimadas. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento desta investigação. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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129. Expediente: 1.22.013.000008/2022-28 - Eletrônico  Voto: 271/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Expediente encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), comunicando a prática de infração administrativa por parte de 
empresa que, após fiscalização, não teria apresentado notas fiscais de aquisição de 5 (cinco) 
recipientes transportáveis de GLP P-45. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, VI, da Lei nº 9.847/99. Fatos 
apurados e devidamente sancionados na esfera administrativa, com a cominação de multa no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inexistência de indícios da prática de crime. Precedente 
2ª CCR: NF 1.22.013.000078/2021-03, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021. 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). 

 
130. Expediente: 1.23.000.000196/2020-34 - Eletrônico  Voto: 460/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

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

do suposto recebimento indevido de 02 parcelas de seguro-desemprego. Manifestação anônima 
relatando que o investigado trabalhou e recebeu o referido benefício concomitantemente. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, constatou-se que 
das 04 parcelas previstas para o investigado receber, apenas 02 foram efetivamente 
disponibilizadas (11/2019 e 12/2019), não havendo nos autos indícios de que o requerimento 
do benefício tenha sido irregular. De igual forma, com relação à admissão em um novo 
emprego, conforme bem pontuou a Procuradora da República oficiante, 'em pesquisa realizada 
junto a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), confirmou-se 
que I. trabalhou na empresa no período de 13/11/2019 à 19/05/2020. Ademais, é válido ainda 
ressaltar que esta admissão já era de conhecimento do INSS conforme demonstrativo às fls. 29, 
não havendo, portanto, dolo em manter a instituição em erro.' 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). 

 
131. Expediente: 1.23.000.000677/2021-21 - Eletrônico  Voto: 402/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada com o objetivo de apurar excesso de doação de recursos em campanha 

eleitoral, em violação à vedação prevista no art. 23, § 1°, da Lei n° 9.504/97. Consta dos autos 
que o representado, na condição de pessoa física, teria efetuado doação no montante de R$ 
30.000,00 à campanha de determinado candidato, ultrapassando o limite legalmente previsto 
de 10% dos seus rendimentos anuais brutos, de R$ 152.000,27 (valor obtido a partir de 
cruzamento de dados da DIRPF do exercício de 2015). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, não restou 
configurado eventual crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, I), pois 'o tipo 
penal em comento exige, para sua caracterização a falsa declaração ou omissão de declaração 
acerca de rendas, bens ou fatos, ou emprego de outra fraude, com o intuito de eximir-se, total 
ou parcialmente, de pagamento de tributo, o que não se verificou no caso em apreço'. Ademais, 
o art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas a 10% dos 
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, sendo que o §3° do referido 
dispositivo legal prevê que a doação de quantia acima dos limites fixados sujeita o infrator ao 
pagamento de multa. No presente caso, houve a aplicação de sanção administrativa (multa pela 
Justiça Eleitoral). 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). 
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132. Expediente: 1.23.000.002932/2018-74 - Eletrônico  Voto: 204/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de aliciamento para o fim 

de emigração (Holanda, Amsterdã) e trabalho escravo, cometidos no ano de 2010, por 
M.G.B.C.K. Segundo consta, a investigada convenceu N.O.C. a mudar-se para Holanda, para 
trabalhar como babá por três meses. Após a chegada de N.O.C. ao país estrangeiro, a 
investigada reteve os documentos de N.O.C. e a obrigou a trabalhar ininterruptamente, 
inclusive por meio de agressões. Após denúncias, N.O.C. foi resgatada e conseguiu retomar ao 
Brasil. CP, arts. 149 c/c 206. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos foram 
tratados em denúncia, que foi rejeitada pelo juízo, considerando a ausência de preenchimento 
dos requisitos dispostos no art. 7º, §2º, do CP, uma vez que havia notícias de que a acusada já 
respondia pelo crime na Holanda. Visando o esclarecimento dos fatos, o MPF solicitou ao órgão 
competente, através de cooperação internacional, que informasse se a investigada já havia sido 
processada na Holanda em relação aos fatos ora tratado nos autos. Em resposta, foram 
encaminhados os documentos comprobatórios, nos quais se extrai a informação de que, de fato, 
a investigada já foi processada e julgada no exterior, local de sua residência atual. Incidência 
do previsto no art. 7º, §2º, do CP. Fatos já devidamente sancionados no exterior. Ausência de 
providências. Homologação do 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: 1.23.005.000441/2020-63 - Eletrônico  Voto: 422/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA  

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

art. 171, § 3°). Comunicação de suposto recebimento irregular de auxílio emergencial 
decorrente da COVID-19 por parte de candidato nas Eleições de 2020, que teria declarado 
patrimônio igual ou superior a R$ 300.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Realizadas diligências. Pesquisa SNP/SINASSPA informou que o investigado tem apenas 
1 motocicleta registrada em seu nome e o Cartório de Imóveis apontou a inexistência de registro 
de imóveis ou procurações em nome do investigado. Assim, verifica-se que não existem 
indícios suficientes da prática do crime pelo investigado, notadamente no que se refere ao dolo, 
pois se observado o seu grau de instrução (ensino fundamental incompleto) e as circunstâncias 
de oferecimento do auxílio emergencial no ano de 2020 não é possível chegar-se a qualquer 
conclusão que indique a vontade livre e consciente de manter a administração pública em erro 
para recebimento do benefício. 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: 1.25.000.000150/2022-11 - Eletrônico  Voto: 153/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1°). Representante 

relata que recebeu uma nota de R$ 20,00 possivelmente inautêntica de um motorista de 
aplicativo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme consta dos autos, 
devidamente periciada a nota de R$ 20,00, concluiu-se que se trata de cédula autêntica e que, 
devido ao seu constante manuseio e lavagem acidental, ostenta características que podem 
causar estranheza quanto à sua legitimidade. 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). 

 
135. Expediente: 1.25.000.001933/2021-22 - Eletrônico  Voto: 26/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA (CP, ART. 140 C/C 

ART. 141, II). FATO PRATICADO POR UMA CIDADÃ EM DESFAVOR DE SENADOR 
DA REPÚBLICA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). 
LIMITAÇÕES AO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE 
SOMENTE DEVEM OCORRER EM SITUAÇÕES EXTREMAS. PRECEDENTES DO STF, 
DO STJ E DA 2ª CCR/MPF. PONDERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO 
DA LEI PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 
representação formulada por Senador da República comunicando a suposta prática do crime de 
injúria (CP, art. 140 c/c art. 141, II). De acordo com os autos, após o Senador ter publicado uma 
mensagem em rede social, uma usuária comentou o seguinte: 'Canalhas, corruptos bandidos. 
Drácula R. Canalha suspeito. Logo, logo vocês vão ser varridos da vida pública, seus 
vagabundos'. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ressaltando 
que a ofensa foi praticada no contexto de um debate público e de críticas políticas realizadas 
por uma cidadã contra uma pessoa pública, razão pela qual considerou que não houve animus 
injuriandi e que deve ser mitigado o direito à honra do homem público em favor da ampla 
liberdade de expressão política, na linha de precedentes do STF e do STJ. 3. Interposição de 
recurso pelo representante, consignando que foram proferidas graves ofensas à honra do 
parlamentar, em que a intenção foi de ofender, agredir, desrespeitar, e, assim, foram 
ultrapassados quaisquer limites toleráveis da liberdade de expressão. 4. Manutenção da 
promoção de arquivamento pelo Membro do Ministério Publico Federal oficiante. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR/MPF, para fins revisionais (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 
De início, cumpre observar que o crime previsto no art. 140 do CP exige elemento subjetivo 
específico consistente no ânimo de ofender a honra alheia (animus injuriandi), não constatado 
no caso e que não se confunde com a exteriorização de descontentamento político. 6. O 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que '1. A Democracia não existirá e a livre participação 
política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição 
essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar 
funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o 
princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não 
somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo 
de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na 
vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de 
controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime 
democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática 
da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 
4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia 
representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de 
exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. 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). 7. Ainda de acordo com o STF "Ao decidir-se pela 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" (STF - HC 78.426-
6-SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª Turma, DJ de 07/05/1999). 8. Na hipótese em 
análise, como bem ressaltado pelo Procurador da República oficiante, "na linha da 3ª Seção do 
STJ [órgão judiciário a que cabe uniformizar a interpretação da lei federal (Código Penal) no 
País], que no presente caso a ofensa foi praticada no contexto de um debate público e de críticas 
políticas por uma cidadã 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". Precedente do STJ: HC 653.641/TO, 3ª 
Seção, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 23/06/2021. 9. Nesse mesmo sentido, 
esta 2ª CCR/MPF já manifestou entendimento de que "em um Estado Democrático de Direito 
- que se pretende preservar ", a liberdade de expressão e o direito de crítica devem prevalecer 
amplamente. No caso, a manifestação não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre 
manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, 
especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade 
de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As 
limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas." (Processo n° 
1030477-60.2020.4.01.3900, Sessão de Revisão n° 804, de 12/04/2021, unânime). 10. 
Comentário em questão, publicado em rede social, que não possui elementos necessários para 
que se considere consumado crime contra o representante. Persecução penal que, na hipótese, 
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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. Ponderação e proporcionalidade 
na aplicação da lei penal. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª 
CCR/MPF: Processo n° 5001120-94.2021.4.03.6124, Sessão de Revisão n° 828, de 
08/11/2021, unânime. 11. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do relator. Restou vencido o Dr. Francisco de Assis Vieira 
Sanseverino. 

 
136. Expediente: 1.25.000.001959/2021-71 - Eletrônico  Voto: 299/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades no recebimento do Benefício Emergencial de 

Preservação do Emprego e da Renda. Conforme noticiado a empresa investigada teria 
formalizado acordo com seus funcionários de redução de jornada de trabalho, conforme 
previsto na Medida Provisória 936/2020, obrigando-os, porém, a trabalhar durante o período 
integral da jornada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diversas 
diligências. Extrai-se da resposta da empresa: 'os acordos ' que não atingiram a totalidade dos 
empregados ' foram firmados nos termos da MP 936/2020, sendo tempestivamente informados 
ao Governo Federal e ao respectivo sindicato. Ocorre que alguns dias após a assinatura dos 
acordos, a empresa recebeu alguns pedidos de extrema relevância à saúde da empresa. 
Momento em que não foram envidados esforços para cumpri-los, de modo que alguns 
funcionários ultrapassaram a jornada reduzida. Insta salientar que foram firmados 47 acordos 
de redução na jornada de trabalho, sendo que somente 11 (onze) funcionários foram 
convocados a trabalhar em jornada normal, ante a necessidade de cumprimento dos pedidos 
realizados. De toda forma, ao fechar o mês na primeira semana de maio e após o recebimento 
desta denúncia, a empresa reconheceu que para alguns funcionários felizmente o acordo não 
foi necessário, razão pela qual seus salários foram integralmente pagos, sem qualquer prejuízo 
ao obreiro, assim como será providenciado a devolução dos valores recebidos pelo auxílio 
emergencial do governo. Outrossim, registra-se que a devolução somente não foi concretizada 
até o presente momento em razão da falta de informação de como proceder a esse respeito, uma 
vez que junto ao site www.gov.br/cidadania, assim como pelos canais de atendimento, não foi 
disponibilizado ainda a forma de se identificar e como preencher corretamente a GRU para 
efetuar a devolução ' o que será feito e comprovado junto a este procedimento tão logo a 
devolução ocorra'. Realizada fiscalização pela Auditoria-Fiscal do Trabalho não houve 
identificação de irregularidades no recebimento do benefício emergencial pela empresa 
investigada. Além disso, como bem concluiu a Procuradora da República 'A justificativa 
apresentada para a não restituição ao Governo é plausível, eis que a própria Superintendência 
do Trabalho informou no presente feito que é necessário cruzar os dados de seus sistemas para 
verificar eventuais irregularidades no recebimento do benefício e que, somente após isso 
ocorrer, é que notificará os responsáveis para devolução de valores'. Elementos que não 
demonstram dolo dos responsáveis pela referida empresa em obter vantagem indevida em 
prejuízo dos cofres públicos ou dos próprios trabalhadores, o que é essencial para a 
configuração do delito previsto no artigo 171, § 3°, 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
137. Expediente: 1.25.000.003931/2021-78 - Eletrônico  Voto: 405/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E/OU 

CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DE TABACO PARA NARGUILÉ, PRODUTOS DE ORIGEM 
ESTRANGEIRA DESACOMPANHADOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE 
COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS. APLICAÇÃO DOS 
ENUNCIADOS 49 E 90 DESTA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1) Notícia de Fato. Crimes de descaminho (CP, art. 334) e/ou contrabando (CP, art. 334-A). 
Apreensão em estabelecimento comercial de 30 unidades de tabaco para narguilé, produtos de 
origem estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu 
ingresso regular no país, evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos 
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Tributários Elididos indicou que o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de 
R$ 433,78. 2) Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3) Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). 4) De início, ressalte-se que não há nos autos 
indicação da reiteração delitiva pelo investigado. Em pesquisa realizada no Sistema 
Comprot/MF, não foram encontrados procedimentos anteriores à data do fato objeto desta 
investigação. 5) Em relação ao crime de descaminho, 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) No que se refere ao crime de contrabando de cigarros, esta 2ª 
Câmara tem entendimento firmado no Enunciado nº 90, nos seguintes termos: '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) Muito embora o referido entendimento 
firmado pelo Enunciado nº 90 não se refira a tabacos para narguilé, em rápida pesquisa realizada 
na internet verificou-se que há equivalência entre 1 (um) maço de cigarros e 1 (uma) sessão de 
uso de narguilé, que se admite como sendo o tempo gasto para o consumo de 1 (uma) 
unidade/maço de tabaco próprio para esse fim. 8) Entres as publicações encontradas destaco: 
"Uma boa rodada de narguilé equivale ao consumo de 1 maço de cigarro1" e "O uso do narguilé 
equivale ao fumo de até 25 cigarros - Novo estudo publicado na revista americana Public Health 
Reports diz que o narguilé pode ser tão prejudicial, se não até mais, que o cigarro. Uma única 
sessão de uso equivale ao fumo de 25 cigarros - mais do que um maço2". 9) Nesse contexto, 
ausentes referências mais exatas a respeito da equivalência entre maço de cigarro e maço de 
narguilé, sobretudo no que diz respeito ao dano à saúde do usuário, entendo razoável a 
utilização das matérias publicadas sobre o tema para aplicar à importação ilegal de tabaco para 
narguilé o mesmo limite fixado no Enunciado nº 90 para o contrabando de cigarros. 10) Assim, 
considerando que em relação ao eventual crime de descaminho o valor do débito devido à 
Fazenda Pública é inferior a R$ 20.000,00 e não há notícia da reiteração criminosa nos últimos 
5 (cinco) anos, sendo cabível o Enunciado nº 49; e que, no que se refere ao crime de 
contrabando de tabaco para narguilé, a quantidade apreendida é inferior a 1.000 (mil) maços, o 
que denota o cabimento do Enunciado nº 90, por equiparação, afasto a tipicidade penal da 
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, sendo, portanto, injustificável o 
prosseguimento do presente feito. 11) Homologação do arquivamento.   

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

 
138. Expediente: 1.25.000.004024/2019-21 - Eletrônico  Voto: 356/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

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

art. 171, § 3°), em razão de suposto recebimento irregular de benefício previdenciário de 
aposentadoria por invalidez. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
consta dos autos, o beneficiário foi submetido a perícias realizadas no Juízo Cível (em 
29/10/2002) e no Juízo Trabalhista (em 03/12/2009), que concluíram pela existência de 
incapacidade total e permanente para o trabalho. A aposentadoria foi submetida a revisão em 
29/03/2018 e mantida em razão de o exame médico-pericial ter concluído pela permanência da 
incapacidade para o trabalho e/ou atividade habitual. Em 09/07/2021 foi realizada nova perícia, 
sendo constatada a capacidade laborativa, passando o INSS aos procedimentos legais de 
recuperação. Constatação de que, no presente caso, houve alteração superveniente das 
condições físicas do beneficiário, sem indicativo, no entanto, de que as perícias realizadas na 
Justiça e posteriormente no INSS sejam fraudulentas/falsas ou que o investigado tenha 
simulado a incapacidade e enganado o médico-perito do INSS. Inexistência de indícios da 
prática de crime. Homologação do arquivamento.  

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

 
139. Expediente: 1.25.006.000955/2021-15 - Eletrônico  Voto: 295/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

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

se extrai que o interessado solicitou acesso a verbas públicas do fundo clima (aquisição de 
novas tecnologias de preservação ao meio ambiente), e fundo de startups (fundo de 
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desenvolvimento tecnológico) em sua agência empresarial de instituição financeira privada, no 
entanto os funcionários 'fingiam criar propostas pro BNDES, e após contato com o BNDES em 
sua ouvidoria foi provado que nunca receberam propostas de acesso aos fundos do BNDES, 
em contato verbal foi solicitado mais investimentos e emolumentos no banco para acessar 
verbas do BNDES'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razão assiste ao 
Procurador da República oficiante. Verifica-se a intenção do noticiante em efetuar verdadeira 
auditoria nos fundos repassados pelo BNDES sem indicação de fatos ilícitos concretos. Devido 
à natureza de suas atividades, o BNDES deve prestar contas anualmente aos órgãos de controle 
da correta aplicação dos recursos públicos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas 
nos normativos expedidos pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da 
União, não cabendo ao MPF esta fiscalização de forma genérica, sem indicação de fato 
específico. Ademais, o próprio BNDES informou ao noticiante que é o agente financeiro 
credenciado o responsável pela análise de crédito e aprovação do financiamento pois é ele que 
assume o risco da operação com o BNDES, sem que o BNDES possa interferir nessa análise 
de crédito. Esclareceu, ainda, que apenas bancos públicos poderiam ser habilitados para atuar 
como repassadores de crédito da fonte de recursos do BNDES relativos ao 'Fundo Clima'. 
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). 

 
140. Expediente: 1.25.012.000056/2021-33 - Eletrônico  Voto: 95/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PATO 
BRANCO-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar a situação dos créditos 

tributários objetos do Inquérito Policial nº 0000015-35.2011.404.7016, que foi arquivado em 
22/05/2017, em razão da ausência de constituição definitiva dos referidos créditos à época. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recentemente, nos presentes autos, 
sobreveio informação da Procuradoria da Fazenda Nacional de que houve a constituição 
definitiva dos créditos tributários, estando plenamente exigíveis. Diante dessa informação, o 
Procurador da República oficiante requereu o desarquivamento do IPL n° 0000015-
35.2011.404.7016, tendo a persecução penal em desfavor dos contribuintes investigados 
retomado o seu curso com a reativação do Inquérito Policial originalmente instaurado para 
apurar a possível prática dos crimes tributários. Perda do objeto do presente Procedimento 
Investigatório Criminal, tendo em vista a constituição definitiva dos créditos tributários e a 
retomada da persecução criminal no âmbito de Inquérito Policial próprio. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
141. Expediente: 1.26.002.000017/2021-18 - Eletrônico  Voto: 412/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada pelo Ministério Público do Trabalho comunicando 

suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda. Segundo consta, empresa privada teria firmado acordo coletivo para redução da carga 
horária com redução proporcional de salário, mas apenas o salário teria sido reduzido, 
mantendo-se a carga horária habitual. A empresa aderiu ao acordo referente ao Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, custeado com recursos da União, e pago nas 
hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Irregularidade trabalhista 
evidenciada. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da referida lei 
estabelece que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos 
acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplicação do princípio da intervenção mínima. 
Direito violado protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis, administrativas ou 
trabalhistas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência, o que afasta a ocorrência do 
delito previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da materialidade 
delitiva. 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). 
 
142. Expediente: 1.26.008.000147/2021-09 - Eletrônico  Voto: 387/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE C.DE 
S.AG./PALMARE  

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

Suposta juntada de documentos falsos como prova para justificar a concessão do benefício 
pleiteado. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Os elementos informativos 
juntados aos autos não evidenciam conduta penalmente relevante. De início, ressalta-se que a 
falsificação de documento, como etapa antecedente à consumação do crime de estelionato, 
implica a subsunção dos fatos ao próprio tipo penal do estelionato, haja vista a incidência do 
Princípio da Absorção ou Consunção, nos termos da Súmula 17 do STJ, que estabelece: Quando 
o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Além 
disso, a propositura de ação infundada, sem a adoção de expediente fraudulento pujante, não 
pode, por si só, caracterizar crime. No caso dos autos há contradições e omissões que podem 
colocar em dúvida a fidedignidade e afetar a força probatória dos documentos trazidos pelo 
autor da ação, julgada procedente em parte. Aplicação do princípio da proteção judiciária, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da Constituição). Precedente 
do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Conduta 
narrada que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, sujeita às 
sanções previstas no art. 81 do CPC. No caso, cumpre observar que, 'pela simples análise dos 
documentos feita pela magistrada, foi possível constatar que as CTPSs apresentavam fortes 
indícios de fraude, facilmente detectáveis, a exemplo das páginas repetidas com conteúdos 
distintos, não sendo necessário, sequer, exame mais apurado ou realização de perícia técnica 
para se perceber a falsidade. Ademais, o tempo de serviço que constava nas folhas repetidas ou 
fora de ordem das CTPSs usadas também não encontravam registros correspondentes no CNIS 
do demandante, reforçando a tese de fraude documental. ['] Assim, não só pelas inconsistências 
identificadas facilmente nas CTPSs, bem como pelo contexto em que foram apresentadas, 
observa-se a ausência de potencialidade lesiva dos documentos contrafeitos, incapazes de 
ludibriar o órgão do judiciário'. Homologação do arquivamento.  

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

 
143. Expediente: 1.29.000.004146/2021-93 - Eletrônico  Voto: 289/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304) por sindicato de 

corretores de imóveis do Rio Grande do Sul. Segundo se extrai da decisão proferida pela Justiça 
do Trabalho, na notificação extrajudicial apresentada pelo sindicato consta 'clara adulteração 
do nome da pessoa a quem endereçada a correspondência' no campo do 'notificado'. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem observou o Procurador da República 
oficiante 'a suposta falsidade documental verificada pelo Juízo Trabalhista nada mais é do que 
a utilização de um formulário padrão pelo sindicato noticiado, no qual se alteram o nome do 
destinatário e o valor a ser cobrado do devedor, conduta esta que não ofende bem jurídico 
tutelado pela norma penal. Não se trata de fraude praticada pelo sindicato em ação trabalhista; 
trata-se de formulário de cobrança destinado ao devedor, cujo preenchimento é feito por 
representantes do sindicato noticiado de acordo com cada caso concreto, numa espécie de 
'colagem' de dados, e utilizado como prova no processo'. Ausência de elementos mínimos de 
conduta criminosa. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem 
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

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

 
144. Expediente: 1.29.010.000458/2021-17 - Eletrônico  Voto: 77/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática de crime contra o Sistema Financeiro 

Nacional, em razão da constatação de suposta irregularidade em operação de crédito contratada 
com recursos do BNDES, para aquisição de uma motocicleta. Revisão de arquivamento (LC nº 
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75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que foi disponibilizado o valor de R$ 15.248,00 para 
aquisição de uma motocicleta nova, porém o mutuário desistiu do negócio e do financiamento, 
optando pela liquidação antecipada do crédito (com a consequente devolução do valor), tendo 
em vista a demora da concessionária na entrega do bem devido à pandemia do COVID-19. 
Inexistência de indícios da prática de crime, não havendo no presente caso elementos de 
informações mínimos que indiquem eventual fraude na obtenção ou mesmo desvio dos valores 
obtidos no financiamento. 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: 1.29.011.000009/2022-31 - Eletrônico  Voto: 287/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima narrando a possível pratica de tráfico 

de entorpecentes eventualmente ocorrido em residência localizada Uruguaiana/RS. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal em Uruguaiana/RS, de posse das 
informações registradas na ocorrência, expediu a Ordem de Missão Policial nº 56.212/2021. 
Considerando as informações da IPJ, não foram encontrados antecedentes relevantes em nome 
dos representados ou informações/investigações por parte de outras forças de seguranças. Além 
disso, diligências veladas realizadas in loco, não identificaram indícios do delito narrado na 
ocorrência. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência 
de linha investigatória potencialmente idônea. Completa ausência de indícios da materialidade 
delitiva. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para o prosseguimento 
da 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). 

 
146. Expediente: 1.29.011.000294/2021-18 - Eletrônico  Voto: 420/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que suposto saque indevido da conta de particular, 

mantida na Caixa Econômica Federal - CEF. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Oficiada, a CEF informou que, em processo de contestação, verificou-se indícios de fraude 
eletrônica, tendo ressarcido o cliente mediante depósito do valor da transação contestada (R$ 
1.400,00). O Delegado da Polícia Federal, por sua vez, informou que em virtude da existência 
de Acordo de Cooperação Técnica firmado e em vigor entre a Polícia Federal e a Caixa 
Econômica Federal, a instituição bancária já realiza envio centralizado das possíveis 
documentações e informações de contestações, para instauração de inquérito Policial (Projeto 
Tentáculos). As informações sobre possíveis fraudes são encaminhadas em, aproximadamente, 
60 a 90 dias após o término do processo de contestação. Tal medida visa dar efetividade às 
investigações. Adoção das providências cabíveis, inexistindo, por ora, elementos que 
justifiquem o prosseguimento da persecução penal. O MPF deverá ser cientificado caso surjam 
novos elementos de prova sobre os fatos ora em análise. Homologação do arquivamento.  

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

 
147. Expediente: 1.30.001.002821/2019-02 - Eletrônico  Voto: 386/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada por L.F.S.M. no qual relata ter 

contratado, junto à empresa privada passeio de helicóptero para si e sua família. Narrou o 
representante, em suma, que, ao chegar ao local, teve o serviço prestado por outra empresa e 
que em consulta ao site da ANAC tomou conhecimento de que a referida empresa não teria 
autorização para prestar o serviço de táxi aéreo. Colacionou cópia da pesquisa realizada que 
indicava inclusive o modelo da aeronave utilizada em que consta a indicação de que não haveria 
autorização para a atividade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 
diligências os fatos narrados não foram confirmados. Há, aparentemente, uma inconsistência 
de dados a partir de pesquisas realizadas de diferentes formas no site da ANAC. O documento 
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colacionado aos autos demonstra claramente que a empresa investigada está autorizada a operar 
taxi aéreo com o aludido modelo, atividade que viabiliza a realização de voos panorâmicos. 
Ausência de qualquer irregularidade por parte da empresa. Homologação do 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: 1.30.001.005016/2021-47 - Eletrônico  Voto: 76/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Polícia Federal, em que o noticiante relata ter 

sido comunicado sobre a existência de documentos falsos na maior parte do Rio de Janeiro, 
tendo sido refeito os dados de imigrantes e estrangeiros temporários. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa vaga e genérica, desacompanhada de elementos de 
informação capazes de evidenciar a prática de crime e corroborar o teor das alegações ou 
permitir a adoção de uma linha investigativa potencialmente idônea. Falta de justa causa para 
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
149. Expediente: 1.30.001.005157/2021-60 - Eletrônico  Voto: 309/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação encaminhada à Polícia Federal e redirecionada 

ao MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem descreveu a 
Procuradora da República, 'o relato é ininteligível.' 'Do relato do representante, contudo, não é 
possível extrair, nem mesmo minimamente, elemento algum que indique a possibilidade de 
prática de um ilícito'. 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). 

 
150. Expediente: 1.32.000.000948/2021-39 - Eletrônico  Voto: 246/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 
Penal. A Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa 
Vista - RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou 
depósito de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, práticas lesivas ao Erário 
Federal, que resultou na retenção da correspondência objeto desse feito. Durante a abordagem, 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, 
procederam à abertura do volume e constataram de forma sumária que se tratava de mercadoria 
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente 
que pudesse atestar seu ingresso regular no país. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 está concluso ao Relator para o acórdão, Ministro Luiz Edson 
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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) No entanto, em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 
verifica-se que 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, e, no caso em exame, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 
687,94 e os impostos elididos (II e IPI) calculados em R$ 343,97. 7) O tema é objeto do 
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: "Aplica-se o princípio da insignificância penal 
ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda 
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada 
a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos". 
(150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 8) Neste contexto, afastada a tipicidade penal 
da conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o 
prosseguimento do presente feito. 9) Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
151. Expediente: 1.32.000.001012/2021-25 - Eletrônico  Voto: 390/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 
Penal. A Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa 
Vista - RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou 
depósito de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, práticas lesivas ao Erário 
Federal, que resultou na retenção da correspondência objeto desse feito. Durante a abordagem, 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, 
procederam à abertura do volume e constataram de forma sumária que se tratava de mercadoria 
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente 
que pudesse atestar seu ingresso regular no país. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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; 
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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) No entanto, em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 
verifica-se que não há outros procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) 
anos à presente autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em 
território nacional, e, no caso em exame, as mercadorias apreendidas consistem em 16 
(dezesseis) relógios de pulso, avaliados em R$ 1.805,70 e os tributos elididos (II + IPI) foram 
calculados em R$ 902,85. 7) O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: 
"Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, 
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica 
não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos". (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 8) 
Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da 
insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 9) Homologação do 
arquivamento por motivo diverso.  

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

 
152. Expediente: 1.32.000.001019/2021-47 - Eletrônico  Voto: 360/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 
Penal. A Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa 
Vista - RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou 
depósito de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, práticas lesivas ao Erário 
Federal, que resultou na retenção da correspondência objeto desse feito. Durante a abordagem, 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, 
procederam à abertura do volume e constataram de forma sumária que se tratava de mercadoria 
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente 
que pudesse atestar seu ingresso regular no país. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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 
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Dino de Castro e Costa Neto, julgados na 4ª Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Institucional 
do MPF, em 12/05/2021. 6) No entanto, em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 
verifica-se que não há outros procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) 
anos à presente autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em 
território nacional, e, no caso em exame, a mercadoria apreendida consiste em 1 (um) telefone 
celular, avaliado em R$ 1.038,99 e os tributos elididos (II + IPI) foram calculados em R$ 
519,50. 7) O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: "Aplica-se o 
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o 
valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja 
superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em 
períodos de até 5 (cinco) anos". (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 8) Neste 
contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da 
insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 9) Homologação do 
arquivamento por motivo diverso.  

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

 
153. Expediente: 1.32.000.001054/2021-66 - Eletrônico  Voto: 362/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 
Penal. A Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa 
Vista - RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou 
depósito de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, práticas lesivas ao Erário 
Federal, que resultou na retenção da correspondência objeto desse feito. Durante a abordagem, 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, 
procederam à abertura do volume e constataram de forma sumária que se tratava de mercadoria 
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente 
que pudesse atestar seu ingresso regular no país. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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) No entanto, em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 
verifica-se que 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, e, no caso em exame, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 
782,00 e os tributos elididos (II + IPI) foram calculados em R$ 391,00. 7) O tema é objeto do 
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Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: "Aplica-se o princípio da insignificância penal 
ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda 
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada 
a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos". 
(150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 8) Neste contexto, afastada a tipicidade penal 
da conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o 
prosseguimento do presente feito. 9) Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
154. Expediente: 1.32.000.001071/2021-01 - Eletrônico  Voto: 241/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

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

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1) Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 
Penal. A Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa 
Vista - RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou 
depósito de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, práticas lesivas ao Erário 
Federal, que resultou na retenção da correspondência objeto desse feito. Durante a abordagem, 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, 
procederam à abertura do volume e constataram de forma sumária que se tratava de mercadoria 
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente 
que pudesse atestar seu ingresso regular no país. 2) O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento com base no julgamento realizado pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no 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. Argumenta, ainda que, no caso dos autos, a abertura da 
correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi 
precedida de autorização judicial, evidenciando a ilicitude da prova, de sorte que o 
arquivamento do feito é medida que se impõe. 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 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) No entanto, em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 
verifica-se que 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, e, no caso em exame, a mercadoria apreendida consiste em 10 (dez) óculos, 
avaliados no total em R$ 519,90. 7) O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que 
estabelece: "Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes 
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 
formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma 
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos". (150ª Sessão de 
Coordenação, de 07.05.2018). 8) Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada 
pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente 
feito. 9) Homologação do arquivamento por motivo diverso. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento por motivo diverso, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
155. Expediente: 1.33.000.001504/2021-83 - Eletrônico  Voto: 19/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes contra a honra de Procurador do Trabalho, que teriam 

sido cometidos por advogado em peças judiciais no âmbito de uma Ação Civil Pública. De 
acordo com os autos, ao apresentar contestação e exceção de suspeição na referida ACP, o 
advogado imputou ao Procurador do Trabalho conduta tendenciosa, leviana e perseguidora, 
além do que estaria se servindo de sua função pública e do acesso às informações para tentar 
coagir testemunhas e utilizar a estrutura do Estado para atingir interesses inconfessáveis. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com o art. 142, inciso I, do CP, 
não constituem injúria ou difamação puníveis 'a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 
causa, pela parte ou por seu procurador'. No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, § 2°, da Lei n° 
8.906/1994 que 'O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação 
ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que 
cometer.' Com relação ao suposto cometimento do crime de calúnia, para a sua configuração é 
necessário que haja o dolo específico por parte do agente, ou seja, a vontade de atingir a honra 
da vítima com a imputação falsa de fato definido como crime (CP, art. 138). No caso, entende-
se não haver também tipicidade do crime de calúnia, por não existir a intenção de caluniar 
('animus caluniandi'), mas sim o "animus defendendi". Conforme já decidido por esta 2ª 
CCR/MPF 'Para a caracterização dos crimes contra a honra é necessária a existência do 
elemento subjetivo especial, qual seja, a vontade livre e consciente de caluniar, difamar ou 
injuriar. No caso, verifica-se que há declarações ásperas do advogado (representado); 
entretanto, resta demonstrada a sua insatisfação, em relação ao trabalho desempenhado pelo 
Juiz Federal no bojo de ação previdenciária. Como bem asseverou o oficiante, observa-se que 
'embora o referido defensor tenha se dirigido ao magistrado por meio de linguagem que não 
condiz com o dever de urbanidade imposto a todos os profissionais do Direito, os termos 
utilizados em sua manifestação não atingiram patamar delituoso, com densidade suficiente para 
afastar a imunidade material penal decorrente do exercício de sua profissão, já que, por 
guardarem relação com a prestação jurisdicional no âmbito da causa que patrocinava, não 
podem ser consideradas ofensas meramente pessoais sujeitas à responsabilização penal'' 
(Procedimento n° 1.14.000.000756/2021-41, Sessão de Revisão n° 811, de 08/06/2021, 
unânime). Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sem prejuízo 
da adoção de eventuais medidas no âmbito civil ou disciplinar. Homologação do arquivamento.  

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

 
156. Expediente: 1.33.002.000005/2022-30 - Eletrônico  Voto: 416/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que suposto saque indevido da conta de FGTS de 

particular, mantida na Caixa Econômica Federal. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). O Delegado da Polícia Federal determinou a inclusão da fraude noticiada no BNFAE, para 
subsidiar futura investigação no âmbito do projeto TENTÁCULOS. O Procurador da República 
oficiante determinou a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal, encaminhando 
cópia da presente notícia de fato, para que referida instituição apure, internamente, como se deu 
a fraude noticiada. Adoção das providências cabíveis, inexistindo, por ora, elementos que 
justifiquem 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). 

 
157. Expediente: 1.33.003.000317/2021-52 - Eletrônico  Voto: 270/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado para apurar a eventual prática do crime de 

apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, por parte dos administradores de 
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empresa privada, que teria deixado de depositar em juízo o valor de 5% do faturamento 
penhorado em razão da existência de dívidas tributárias. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Como justificativa para a ausência dos depósitos, a empresa demonstrou 
que encerrou suas atividades em 2013, estando, portanto, impossibilitada de efetuar qualquer 
depósito relativo ao seu faturamento. Crime impossível. Impropriedade do objeto. Se não existe 
faturamento em que se possa haver penhora, tampouco há a possibilidade de apropriação de 
faturamento que sequer existe. Homologação do arquivamento.  

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

 
158. Expediente: 1.34.001.000459/2022-83 - Eletrônico  Voto: 202/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação de provedor de internet noticiando a suposta ocorrência do 

delito insculpido no art. 241-A, da Lei 8069/90. Segundo consta, usuário de bate-papo 
encaminhou mensagem com conteúdo possivelmente ofensivo a menor, no qual indaga 'quem 
tem uma filhinha". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que a 
mensagem, isoladamente considerada, não apresenta os elementos necessários para a 
configuração do crime. Ausência de elementos mínimos justificadores do prosseguimento das 
investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
159. Expediente: 1.34.001.000480/2022-89 - Eletrônico  Voto: 397/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 309 

do Código Penal, tendo em vista o uso de documento falso por estrangeiro para entrar ou 
permanecer no território nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em 
diligência constatou-se que há requerimento de refúgio formulado pelo investigado 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). 

 
160. Expediente: 1.34.001.000521/2022-37 - Eletrônico  Voto: 244/2022 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 estrangeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Em diligência constatou-se que há requerimento de refúgio formulado 
pelo investigado 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 
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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). 

 
161. Expediente: 1.34.001.007749/2021-77 - Eletrônico  Voto: 414/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

recebimento indevido de benefício pago pelo INSS, após o óbito do seu titular, ocorrido em 
12/03/2021. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou o 
Procurador da República oficiante 'o INSS informou a cessação do pagamento do benefício 
contemporâneo à data do falecimento de M.S.O. (...), isto é, março de 2021'. 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). 

 
162. Expediente: 1.34.001.007975/2021-58 - Eletrônico  Voto: 294/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão em que o noticiante relata a suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 
342), ocorrido no âmbito de reclamação trabalhista. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento com fundamento no art. 4°, inciso III, da Resolução n° 174/2017 do 
CNMP, ressaltando não haver qualquer elemento que indique que a testemunha teria falseado 
a verdade, sendo que o próprio Juiz Trabalhista que presidiu a audiência e proferiu a sentença 
não vislumbrou falsidade no depoimento em questão, bem como a própria reclamada não 
levantou eventual falsidade da oitiva na ocasião. Os autos foram arquivados diretamente na 
origem, em razão do disposto nos Enunciados n° 36 e 71, ambos da 2ª CCR. Todavia, após a 
decisão de arquivamento pela Procuradora da República oficiante, esta 2ª CCR/MPF recebeu 
um recurso do representante contra a referida manifestação ministerial. Determinada a 
devolução dos autos à origem, a fim de que a Procuradora da República oficiante se 
manifestasse a respeito das razões expostas no recurso do representante. Manutenção da 
promoção de arquivamento considerando ainda que o recorrente não apresentou nenhum 
elemento novo capaz de justificar sua reconsideração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Assiste razão à Procuradora da República oficiante. Não há nos autos nenhum 
elemento a indicar que a testemunha tenha falseado a sua oitiva. Registre-se que o próprio Juiz 
do Trabalho que presidiu a audiência e proferiu a sentença não vislumbrou nenhuma 
irregularidade no depoimento em questão. Além disso, nota-se que a própria reclamada, mesmo 
após o encerramento da audiência, não alertou a autoridade judicial quanto à suposta falsidade 
da testemunha. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva justificadores do 
prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.  

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

 
163. Expediente: 1.34.001.010181/2021-71 - Eletrônico  Voto: 68/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). 

Comunicação de que o investigado arrematou um imóvel em leilão judicial realizado no âmbito 
de reclamação trabalhista, na modalidade eletrônica, para pagamento de 100% no ato. No 
entanto, o leiloeiro informou que o licitante não comprovou o pagamento do valor da 
arrematação e da comissão do leiloeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Consta dos autos que passado o prazo para o pagamento, entraram em contato com o 
investigado que respondeu que desistiu da arrematação em virtude de não saber que se tratava 
de aquisição apenas de 50% do imóvel. Conforme ressaltou o Procurador da República 
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oficiante 'não há elementos suficientes para caracterizar a vontade livre e consciente de impedir, 
perturbar ou fraudar à arrematação judicial. O mero não cumprimento da obrigação é 
insuficiente para evidenciar, na conduta do investigado, o dolo de praticar crime descrito no 
art. 358 do Código Penal.' 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). 

 
164. Expediente: 1.34.001.010422/2021-82 - Eletrônico  Voto: 234/2022 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 estrangeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Em diligência constatou-se que há requerimento de refúgio formulado 
pelo investigado 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). 

 
165. Expediente: 1.34.003.000328/2020-14 - Eletrônico  Voto: 89/2022 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar o andamento de recursos 

interpostos em Procedimentos Administrativos Fiscais que tramitam em desfavor dos 
investigados, que teriam praticado, em tese, os crimes previstos no art. 1° da Lei n° 8.137/90 e 
no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações da ausência 
de constituição definitiva dos créditos fiscais em análise, em razão de pendência de recursos 
interpostos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ' CARF. Crimes 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 os recursos interpostos pelas partes, não ocorre a 
constituição do crédito. Caso em que o Procurador da República oficiante já determinou a 
instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, vinculado à 2ª CCR/MPF, 
para acompanhar o julgamento dos recursos interpostos junto à Receita Federal do Brasil (e a 
consequente análise de eventual trânsito em julgado no âmbito administrativo). Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do presente PIC. 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). 

 
166. Expediente: 1.34.006.000762/2021-55 - Eletrônico  Voto: 305/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação encaminhada pelo MM. Juízo da 2ª Vara 

Federal de Guarulhos, "para apuração de eventual crime, falta funcional e improbidade", em 
desfavor do Presidente da 26ª Junta de Recursos da Previdência Social, em razão de suposto 
descumprimento ostensivo de decisão judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV) no âmbito das atribuições desta 2ª CCR. Sentença proferida no Mandado de Segurança 
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impetrado, de onde se extrai: 'Os princípios constitucionais não devem ser interpretados 
isoladamente. Ainda que a Constituição Federal consagre, em seu art. 37 'caput', o princípio da 
eficiência da Administração Pública, não se pode alterar a ordem cronológica de atendimento, 
sob pena de violar-se os princípios da igualdade e da impessoalidade, apenas porque um dos 
administrados ingressou em juízo. Estabelecido pela Administração tratamento isonômico dos 
administrados, não cabe ao Poder Judiciário quebrar esse critério, para não se instalar 
tratamento discriminatório e inconstitucional, privilegiando os que ingressaram em juízo em 
detrimento daqueles que não o fizeram e aguardam a análise dos requerimentos apresentados 
em data anterior'. Além disso, há notícia nos autos de que a análise do requerimento foi 
concluída resultando no indeferimento do pedido. Evidente ausência de dolo do 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). 

 
167. Expediente: 1.34.010.000380/2021-62 - Eletrônico  Voto: 378/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, na qual a Receita 

Federal do Brasil narra a possível prática de crimes contra a ordem tributária, tipificados no 
artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90. De acordo com os autos de infração lavrados pela 
Receita Federal, o crédito tributário foi constituído no valor R$ 11.141.770,52. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV da LC nº 75/93). Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos 
termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, ou seja, por concessão de medida liminar 
em mandado de segurança. Injustificável prosseguimento do presente feito. Aplicação 
analógica do Enunciado 2ª CCR nº 19, que estabelece: 'Suspensa a pretensão punitiva dos 
crimes tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação 
correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º 
do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11'. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
 
168. Expediente: 1.34.016.000294/2021-08 - Eletrônico  Voto: 290/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 3ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pela Comissão de Direitos e 

Prerrogativas da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, acerca da suposta prática 
de atos de abuso de autoridade e violação de prerrogativa funcional da advocacia, condutas 
tipificadas nos arts. 27, 31 e 32, todos da Lei nº 13.869/2019, por Procurador do Trabalho. 
Noticiou-se, em síntese, que o advogado constituído pelos representantes legais de pessoa 
jurídica investigada nos autos de inquérito civil, teve impossibilitada a sua participação em 
audiência designada para oitiva de testemunhas, bem como tem tido dificuldade de acesso 
integral aos autos do procedimento de natureza investigativa. Narra, ainda, que estaria ausente 
justa causa para a instauração do inquérito civil, assim como argumenta excesso de prazo 
injustificado para a sua finalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste 
razão à Procuradora Regional da República ao afirmar que ' o Procurador do Trabalho atuou na 
Presidência de Inquérito Civil com o escopo de: (i) preservar as testemunhas/vítimas que seriam 
ouvidas em procedimento que apurava a prática de assédio moral; (ii) preservar eventuais 
referências a nomes de empregados ativos; e (iii) evitar que pela intimidação gerada pela 
presença de representante da parte ou até mesmo da OAB, a recomposição dos fatos fosse 
prejudicada. ['] Do mesmo modo, não restou verificado o alegado excesso de prazo injustificado 
para a finalização do IC, devendo-se observar aqui o princípio da razoabilidade, uma vez que 
foram empreendidas diversas diligências que resultaram infrutíferas para a localização de 
endereços, telefones e e-mails de testemunhas, principalmente em virtude do temor de 
represálias'. O Procurador do Trabalho anexou à sua resposta o arquivamento promovido pela 
Corregedoria Nacional do Ministério Público, da Reclamação Disciplinar nº 1.01068/2020-49, 
instaurada para apurar suposta falta disciplinar correlata ao crime de abuso de autoridade, pelos 
mesmos fatos objetos da presente Notícia de Fato, de onde se extrai que todos os requerimentos 
de vista dos autos promovidos no curso do IC pelo causídico foram deferidos pelo Procurador 
do Trabalho, não se verificando qualquer ato atribuível ao reclamado no sentido de obstar o 
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acesso do advogado aos autos do procedimento extrajudicial em comento. 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). 

 
169. Expediente: 1.34.043.000592/2021-62 - Eletrônico  Voto: 88/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formalizada pela 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/S, 

noticiando eventual crime praticado por depositário que teria alienado indevidamente bem 
penhorado em ação trabalhista (CP, art. 168, § 1º). Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 
nº 75/93). 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, não se vislumbra adequação típica ao crime 
de apropriação indébita, 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. 
No caso, contudo, tal entrega não ocorreu, bem como a injusta inversão da posse, dado que não 
se tratava de coisa alheia apropriada, mas de coisa própria, o que torna a conduta atípica. 
Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Crime de ação penal privada, que somente 
pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo 
único). Impossibilidade da instauração da persecução penal por parte do Ministério Público. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
170. Expediente: 1.35.000.000917/2021-76 - Eletrônico  Voto: 293/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação formalizada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato de que as administradoras de pessoa jurídica, realizam manobras fiscais para 
reduzir, ilicitamente, o pagamento de tributos federais e estaduais, além de que F.R.S. teria recebido, 
indevidamente, parcelas do auxílio emergencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). 1) Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). A Receita Federal do Brasil 
informou que a) a contribuinte não possui ação fiscal encerrada ou em curso no âmbito da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil; b) quanto a débitos fiscais, a empresa possui saldo devedor 
em cobrança relativo ao Simples Nacional em algumas competências compreendidas entre 03/2020 
e 09/2021; c) não há apuração do cometimento de ilícitos criminais, visto que os débitos existentes 
decorrem exclusivamente de informações prestadas pela própria contribuinte mediante o 
cumprimento de obrigações acessórias; d) não há Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor 
da contribuinte. 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. 2) Quanto à suposta percepção ilícita de auxílio 
emergencial, verificou-se que durante o período em que a investigada teria recebido o auxílio 
emergencial, ela não possuía registro formal de emprego, circunstância indicativa de que se 
enquadrava nos critérios estabelecidos para recebimento da benesse em comento. 3) Ausência de 
elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento da investigação. 
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). 

 
171. Expediente: 1.35.000.001093/2021-51 - Eletrônico  Voto: 90/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada à Polícia Federal, na qual agricultor narra supostas 

irregularidades ocorridas no Projeto Jacaré Curituba, focado na agricultura irrigada e atualmente 
gerido pela Codevasf ' empresa pública federal. Em síntese, o representante relata a) que 
determinada eletrobomba estaria funcionando em 60% de sua capacidade, o que teria causado 
prejuízo financeiro às famílias rurais, por conta do desabastecimento; b) possíveis irregularidades 
envolvendo a irrigação dos lotes e c) o INCRA teria assentado duas pessoas em lotes menores do 
que o esperado. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Nota-se que a representação se 
trata de possível irresignação do particular quando à gestão do projeto público, em relação à 
distribuição hídrica e dos lotes aos assentados, matérias que atraem a adoção de medidas no âmbito 
cível e administrativo. Conforme informado pelo Procurador da República oficiante, encontra-se em 
trâmite na 6ª Vara Federal - Itabaiana-SE, ação civil pública proposta pelo MPF visando a obstar o 
iminente risco de colapso do sistema de irrigação do Assentamento Jacaré-Curituba, destacando-se, 
dentre os pleitos, o pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 
satisfativa (antecipada). Inexistência, por ora, de indícios de crime que justifiquem o 
desenvolvimento de investigação criminal. Adoção de providências em outros ramos do direito. 
Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
172. Expediente: 1.35.003.000015/2022-91 - Eletrônico  Voto: 364/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PROPRIÁ-SE  

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

Manifestação apócrifa comunicando que determinada pessoa receberia indevidamente o 
benefício de seguro-defeso, pois nunca foi pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Ouvida, a investigada afirmou que é pescadora desde 2012, cadastrada na Colônia 
de Pescadores Z-19 do Povoado Ilha do Ouro/Porto da Folha/SE. A Polícia Federal concluiu 
que "realizadas diligências de campo, materializadas na Informação Policial em anexo, que não 
trouxeram dados concretos da prática de crime e nem identificação de linha investigativa idônea 
para a identificação da autoria, comprovação da materialidade delitiva e das circunstâncias dos 
fatos". Conforme ressaltado na manifestação ministerial, a notícia anônima não trouxe 
elementos que pudessem corroborar o seu teor (como a existência de vínculo empregatício da 
investigada em atividade urbana, testemunhas dos fatos etc) e as diligências in loco também 
não levantaram nada que confirmasse o teor da representação apócrifa ou que afastasse a 
hipótese de que a representada não exerce atividade de pescadora. Inexistência 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). 

 
173. Expediente: 1.36.000.000308/2021-80 - Eletrônico  Voto: 385/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades no recebimento do Benefício Emergencial de 

Preservação do Emprego e da Renda. Conforme noticiado a Auditoria-Fiscal do Trabalho 
verificou, em 29/07/2020, que todas as pessoas encontradas no estabelecimento da empresa 
investigada estavam laborando normalmente, embora estivessem, formalmente, com contrato 
de trabalho suspenso, com arrimo na MP nº 936/2020 e constatou-se, ainda, a presença de 04 
(quatro) trabalhadores em atividade laboral, na condição de empregado, sem os vínculos 
empregatícios devidamente formalizados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
O art. 14 da referida lei estabelece que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal 
do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à 
multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplicação do princípio da 
intervenção mínima. Direito violado protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis 
ou administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência, o que afasta a ocorrência 
do delito previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da 
materialidade delitiva. Precedente: 1.26.001.000327/2020-61, 809ª Sessão Revisão, de 
17/05/2021, à unanimidade. No que tange à ausência de registro na CTPS de 04 (quatro) 
trabalhadores em atividade laboral a conduta é atípica e configura, na verdade, ilícito 
trabalhista. Nesse sentido, o Enunciado 26, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
'A omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, 
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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. Homologação do arquivamento.  

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

 
174. Expediente: 1.24.000.001392/2021-70 - Eletrônico  Voto: 2/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a notícia de apreensão de 06 (seis) munições já deflagradas 

na posse de particular, em 12/09/2021, no Aeroporto Internacional Castro Pinto/PB. Possível 
prática do crime de porte ilegal de munições (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o investigado, que não conta com 
antecedentes criminais, informou que teria realizado treinamento em stand de tiro, tendo 
recolhido as munições ao final da prática a título de recordação. Asseverou, ainda, desconhecer 
a ilicitude de tal conduta. Verifica-se que as munições, no estado em que encontradas, são 
imprestáveis para a produção de disparos, afastando a potencialidade lesiva na conduta. 
Inexistência de indícios de crime a justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
175. Expediente: 1.29.000.000337/2022-67 - Eletrônico  Voto: 333/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

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

evidentemente desprovida de verossimilhança, envolvendo 'utilização de microchips no cérebro 
e órgãos centrais do paciente', com o intuito de 'invadir a mente de uma pessoa e se apossar de 
suas faculdades mentais'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados 
que não apresentam qualquer elemento que justifique o início de uma investigação criminal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
176. Expediente: 1.34.043.000613/2021-40 - Eletrônico  Voto: 134/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Remessa de Verificação de Procedência de Informações, instaurado pela 

Polícia Federal, com a notícia de que, no dia 16/06/2021, policiais rodoviários teriam abordado 
veículo, em que os passageiros estavam na posse de R$ 136.450,00 em espécie. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Na abordagem, os passageiros alegaram que o 
dinheiro seria proveniente da compra e venda de mercadorias, que não foram localizadas. 
Conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, 'ainda que a posse de elevada 
quantia em espécie seja fato estranho, a denotar a eventual prática de conduta criminosa, o fato 
é que tal conduta, isoladamente, não é típica, não se enquadrando em nenhum tipo penal 
previsto na legislação brasileira. Por outro lado, não há nenhuma linha de investigação idônea 
para o scaso, conforme tratamento dado ao caso pela Polícia Federal em sede de Procedimento 
de Verificação Preliminar'. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
177. Expediente: JF/PR/CUR-5059102-

30.2021.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 401/2022 Origem: GABPR19-JSF - 
JOSE SOARES FRISCH 

 
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). APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA 
CONDUTA PELA INVESTIGADA. ENUNCIADO Nº 49. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 
RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. REMESSA AO 
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CONSELHO INSTITUCIONAL. 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$ 1.915,62. 2. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do 
agente em razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva 
ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), limite fixado pela própria Receita Federal para o ajuizamento 
da execução fiscal, a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações 
efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, do Ministério da Fazenda, valor não atingido no 
caso, ainda que somadas todas as apreensões em desfavor do investigado. 3. Os autos foram 
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 
termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993, que, na 828ª Sessão de Revisão, de 08/11/2021, 
considerando a existência de reiteração delitiva, deliberou, à unanimidade, pela não 
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis, tais como 
continuidade das diligências, análise da possibilidade de propor acordo de não persecução 
penal ou oferecimento da denúncia. 4. Recurso interposto pelo Procurador da República 
considerando que a única apreensão anterior foi de mercadorias de valor total US$ 709,65, 
valor pouco superior ao limite de isenção e que a soma das apreensões é inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), devendo-se, portanto, ser aplicado o princípio da 
insignificância. 5. Retornam os autos para nova análise. 6. De fato, conforme consta dos 
autos, bem como em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, existe apenas 1 (um) 
outro procedimento administrativo anterior instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à presente 
autuação em relação à investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território 
nacional. 7. Ainda assim, não obstante o valor dos tributos iludidos fique abaixo daquele 
tido como parâmetro para a aferição da insignificância (R$ 20.000,00), tem-se que a 
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. 8. 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). 9. Nesse sentido 
também é o entendimento jurisprudencial. STF - Primeira Turma: HC 155185 AgR, 
31/08/2018; HC 122348 AgR, 09/11/2016. Segunda Turma: HC 161848 AgR-segundo, 
05/11/2019; HC 155075 AgR, 12/04/2019. STJ - Terceira Seção: EREsp 1341479/PR, 
24/02/2016; EREsp 1217514/RS, 09/12/2015. Quinta Turma: AgRg no AREsp 
1665418/SP, 02/06/2020; AgRg no REsp 1838594/PR, 17/12/2019. Sexta Turma: AgRg 
no REsp 1850479/SC, 16/06/2020; AgRg no REsp 1842908/PR, 10/03/2020. 10. 
Manutenção da decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, proferida na 828ª Sessão 
de Revisão, de 08/11/2021, pela não homologação do arquivamento, por seus próprios 
fundamentos, considerando a existência de reiteração delitiva. 11. Remessa dos autos ao 
Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente para julgar o 
recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 165, de 
06/05/2016.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão da 2ª Câmara, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO 
INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
178. Expediente: 1.14.000.002764/2021-21 - Eletrônico  Voto: 409/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação em que se apura suposto crime de falsidade 

ideológica (art. 299, CP) em contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica 
Federal, consistente em indevida alteração no registro do imóvel. De acordo com a narrativa da 
representante, em 16/04/2008, ela adquiriu uma unidade de um imóvel novo, registrado no 7º 
Ofício de Registro de Imóveis em Salvador/BA. O imóvel foi financiado pela CAIXA e, na 
assinatura do contrato, desmembrou-se a matrícula, que foi registrada em nova certidão. Ainda 
conforme a representante, em 05/10/2020, ela ingressou com um requerimento administrativo 
perante a Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Salvador visando a atualização do 
IPTU, ocasião em que foi informada por esse órgão de que não existia área privativa da unidade 
imobiliária de sua titularidade, sendo uma área comum condominial, informação que diverge 
da matrícula e do teor da certidão de ônus, bem assim do constante no contrato firmado com a 
Caixa Econômica Federal. As alterações, na compreensão da representante, decorreram da 
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construção irregular de uma casa, na área comum do condomínio, após a entrega das chaves do 
prédio principal, devendo ser apurada a responsabilidade da CAIXA na concessão de 
financiamento, uma vez que a instituição financeira teria informado no contrato de 
financiamento descrição do imóvel diversa da que consta da documentação da SEFAZ. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem observou a Procuradora da República 
'Não se identifica na representação a descrição de infrações penais praticadas em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Eventuais demandas patrimoniais ou imobiliárias, com as características apresentadas, devem 
ser solucionadas no esfera cível. Ainda que se admita, por hipótese, eventual falsidade 
documental, como afirma a representante, não há evidências de que ela tenha origem na CAIXA 
ou tenha gerado prejuízo à instituição financeira, que apenas financiou a compra promovida 
pela representante'. Ausência de elementos mínimos de materialidade de crime de atribuições 
do Ministério Público Federal. Possível crime de estelionato ou crime de falso cometido entre 
particulares. Necessária remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. Recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições. Homologação.  

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). 

 
179. Expediente: 1.25.000.003420/2021-56 - Eletrônico  Voto: 25/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando a venda de serviço consistente no furto de sinal de 

TV a cabo, praticado por desconhecidos e anunciado por meio de faixas pela cidade de Curitiba 
com a seguinte propaganda: 'assista até 240 canais HD sem mensalidade'. Recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Verifica-se que, no caso, os supostos prejuízos são suportados pelas operadoras de TV a cabo, 
que deixam de receber a mensalidade devida pela programação propagada pelo sinal. 
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Precedente 2ª CCR: 1448/2012 (DPF/DF), Sessão 726, de 08/10/2018, unânime. Homologação 
do declínio de atribuições.  

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). 

 
180. Expediente: 1.30.001.003551/2021-63 - Eletrônico  Voto: 304/2022 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, de onde 

se extrai: 'Bombeiros militares atuando como consultores de pirâmide financeira nas 
dependência do quartel do Alto da Boa Vista. Durante meses vários militares foram sendo 
abordados para investir dinheiro em biticoin com promessa de lucro de 10% ao mês. O 
aliciamento acontecia dentro do quartel muitos investiram tudo que tinha e alguns chegarão a 
pegar empréstimos. E os próprios consultores faziam o pagamento da comissão Agora todos 
descobriram que era uma pirâmide e que não vamos recuperar nosso dinheiro. Esses militares 
que atuavam como consultores devem ser punidos e obrigados a devolver nosso dinheiro. 
Fomos todos iludidos'. Há a indicação dos supostos envolvidos. Promoção de arquivamento 
que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Caso em que se 
evidencia a inexistência de criptomoedas. Conduta narrada que mais se assemelha ao crime de 
estelionato (CP, art. 171) praticado contra particulares. Suposto crime praticado por militares 
estadual da ativa em ambiente militar contra militares. "Nos termos do artigo 125, § 4º, da 
Constituição Federal, a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar os crimes 
militares praticados apenas pelos militares estaduais, restrição não encontrada no âmbito da 
Justiça Militar da União. Precedentes. Com efeito, a Justiça Militar Estadual é competente para 
julgar militares integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando 
pratiquem crimes, na forma do art. 9º, do CPPM" (CC 162.399/MG, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, Dje 15/3/2019). Eventual crime 
contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Conduta que não caracteriza crime 
contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. 
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). Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, 
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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 pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
181. Expediente: 1.34.001.000201/2022-87 - Eletrônico  Voto: 221/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra criança. Postagem de conteúdo imoral envolvendo mãe 

e filha, menor de 5 anos, em sala de bate-papo. Promoção de arquivamento que se recebe como 
Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Aplicação do Enunciado de nº 50 da 2ª 
CCR/MPF: 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. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades. Carência de atribuição do Parquet Federal para atuar no caso. Necessário 
declínio ao Ministério Público Estadual. Homologação.  

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). 

 
182. Expediente: 1.34.001.001247/2022-13 - Eletrônico  Voto: 389/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-

A da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) por meio da internet. Fatos graves 
que devem ser investigados. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de 
Atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da internet 
não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a 
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos 
do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre 
Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, 
verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na hipótese, requisito também exigido 
para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, 
consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. 'A 
extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio 
de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada 
no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata 
o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas 
a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 
não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016 ' sem grifo no original). Precedentes do STJ: AgRg no 
HC 236.783/SP, Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, 
Terceira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, 
julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar, por ora, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
183. Expediente: 1.34.001.006758/2021-41 - Eletrônico  Voto: 340/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei nº 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional) e no 
art. 31, II c/c art. 35, ambos da Lei nº 5.700/1971. A manifestação aborda uma retratação da 
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bandeira nacional de maneira distinta daquela legalmente prevista (Lei nº 5.443/1968), durante 
uma exposição ocorrida na Avenida Paulista. O pavilhão nacional foi retratado com cores 
sombrias e com a frase 'FOME E RETROCESSO' no centro. Conforme o manifestante houve 
cunho político, e, portanto, não poderia ser classificado como expressão artística. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto ao suposto crime contra a segurança 
nacional, este Colegiado, tem entendido que em um Estado Democra'tico de Direito ' que se 
pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito de critica devem prevalecer 
amplamente. Livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida 
pela Constituição, no artigo 5º, IV. Além disso, apesar de reprovável, a conduta em análise não 
configura crime, considerando a revogação integral do Decreto-Lei nº 898/69 pela Lei nº 
6.620/78, revogada pela Lei nº 7.170/83, que também foi revogada pela Lei nº 14.197/21 que, 
por sua vez, inseriu no Código Penal o art. 359-T, que estabelece: 'Não constitui crime previsto 
neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou 
a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de 
greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos 
sociais'. Homologação do arquivamento. 2) Com relação à contravenção penal prevista no art. 
31, II c/c art. 35, ambos da Lei nº 5.700/1971, aplica-se o Enunciado 2ª CCR nº 37, que assim 
dispõe: 'Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções 
penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas'. Aprovado na 1ª Sessão 
de Coordenação, de 17/05/2010. Cf. art. 109, IV, da CF e Súmula nº 38 do STJ. Recebimento 
da promoção de arquivamento como declínio de atribuições, neste ponto. Homologação.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento em relação ao crime contra a segurança nacional e pelo recebimento da promoção 
de arquivamento como declínio de atribuições quanto à contravenção penal. Homologação do 
arquivamento e do declínio nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
184. Expediente: JF/BLU/SC-5006106-

27.2018.4.04.7205-APE - 
Eletrônico  

Voto: 140/2022 Origem: GABPRM3-RJL - 
RODRIGO JOAQUIM 
LIMA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. 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 
os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei n.º 8.137/90. 
2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP considerando a medida 
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, visto que 'há elementos coligidos que 
indicam a reiteração e o profissionalismo dos réus na prática de crimes contra a ordem 
tributária e em fraudes visando à blindagem patrimonial da empresa e à consequente 
frustração da cobrança administrativa e judicial de débitos fiscais de elevada monta'. 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 presente caso, há notícia da existência 
da instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica contra a empresa 
representada pelos denunciados, em que a Fazenda Nacional noticia fatos indicativos de 
condutas criminosas, supostamente praticados pelo administrador L.J e outros 
responsáveis, como C.J. Verifica-se deste incidente, em síntese, o relato da Fazenda 
Nacional sobre a formação de grupo econômico fraudulento, em que a empresa investigada 
é a principal gestora, que, a partir de 2014, passou a sofrer uma série de inscrições na dívida 
ativa da União e, segundo informado, já somam quase 40 milhões de reais em débitos 
fiscais. 6. Além disso, é informada uma série de fraudes que teriam sido perpetradas no 
intuito de reduzir a possibilidade de recuperação do crédito público. Embora se trate de um 
procedimento cível, é necessário ressaltar que a própria Fazenda Nacional assevera na 
inicial do incidente que 'ao contrário do que comumente se afirma, há, sim, reflexos penais 
decorrentes da adoção deste tipo de estratagema. Com efeito, nestes casos, as condutas se 
subsomem ao tipo penal descrito no art. 2º. I, da Lei n. 8.137/1990'. Pontua-se, aqui, que o 
citado procedimento não é utilizado como meio de comprovar a reiteração da conduta 
criminosa do acusado, mas sim para apontar circunstâncias que indicam profissionalidade 
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na conduta que ora é investigada. 7. Assim, conforme pontuado pelo Procurador da 
República oficiante, 'os acusados fazem da sonegação de tributos e da inadimplência 
tributária "qualificada" por atos fraudulentos prática criminosa habitual na atividade 
profissional, com a qual auferem lucro por meio de pessoa jurídica por eles gerida, não se 
tratando, pois, de conduta episódica e eventual em suas vidas, a tornar a celebração do 
acordo de não persecução penal medida necessária e suficiente para prevenção e reprovação 
do fato delituoso objeto da ação penal em epígrafe'. 8. Logo, inviável o 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. 9. Prosseguimento da ação penal e 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). 

 
185. Expediente: JF/PSA-0001645-

47.2019.4.01.3810-APN - 
Eletrônico  

Voto: 285/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

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 face de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, 
do CP. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o acordo após 
o recebimento da denúncia, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 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). 

 
186. Expediente: JF/PSA-0001652-

39.2019.4.01.3810-APN - 
Eletrônico  

Voto: 265/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

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 
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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. 171, § 3°, 
c/c o art. 71, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser 
possível o acordo após o recebimento da denúncia, conforme entendimento dos Tribunais 
Superiores. 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). 

 
187. Expediente: JF/UMU-APN-5002968-

39.2019.4.04.7004 - Eletrônico  
Voto: 394/2022 Origem: GABPRM2-LMCB - 

LUCIANA DE MIGUEL 
CARDOSO BOGO  

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 POSTERIOR 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO ENTRE O MPF E A DEFESA, JÁ HOMOLOGADO 
JUDICIALMENTE. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. 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. 180 do CP. 2. Na 
fase recursal, o Desembargador-Relator no TRF4 determinou, de ofício, a devolução 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 no sentido de não ser 
possível o acordo após o recebimento da denúncia, em especial depois de proferida 
sentença condenatória. 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 o presente 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 
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CCR, para fins revisionais. 6. Inicialmente, importante observar que concomitantemente 
ao presente recurso institucional/administrativo interposto perante a 2ª CCR/MPF, a 
Procuradora Regional da República apresentou manifestação no TRF4 (em razão do teor 
da decisão proferida no Evento 18), consignando preliminarmente: I) o não cabimento de 
ANPP em sede recursal e II) a impossibilidade de modificação da decisão monocrática no 
âmbito do TRF4 que 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 se 
manifestou nos seguintes termos: 'a decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, embora possa interferir nas atribuições dos integrantes do Ministério Público 
Federal, não altera a competência jurisdicional para homologação do acordo. Ademais, 
no precedente acima citado a 4ª Seção deste Regional expressamente decidiu que ̀ descabe 
ao Tribunal examinar e homologar diretamente em grau recursal eventual acordo de não 
persecução penal, só se admitindo tal hipótese nos inquéritos e ações penais originárias'. 
Nesse contexto, considerando o teor da manifestação do evento 22, remetam-se os autos 
o juízo de origem, para as providências necessárias à formalização e acompanhamento da 
proposta de ANPP.' 8. Em consulta ao andamento processual, verificou-se que o Juiz 
Federal de primeira instância, considerando o oferecimento do acordo de não persecução 
penal pelo membro do MPF que atua perante o TRF4, determinou a intimação da defesa 
do réu para se manifestar sobre o acordo (Evento 146), a qual aceitou expressamente as 
condições propostas (Evento 151). Com isso, o Juiz Federal homologou o ANPP firmado 
entre o MPF e o réu (Evento 156). 9. Perda do objeto do presente recurso 
institucional/administrativo, uma vez que com a continuidade do andamento processual, 
foi oferecido o acordo de não persecução penal pelo MPF, aceito pela defesa e 
homologado pelo Juiz Federal. 10. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela perda do 
objeto do recurso uma vez que houve a celebração e a homologação do acordo 
judicialmente, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
188. Expediente: TRF4-5001843-

27.2015.4.04.7214-ACR - 
Eletrônico  

Voto: 13/2022 Origem: GABPRR37-MGG - 
MAURICIO GOTARDO 
GERUM  

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

RECURSAL NO TRF4. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO 
PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA A ANÁLISE E 
EVENTUAL PROPOSITURA DO ACORDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO 
DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram condenados, 
em primeira instância, pela prática do crime previsto no art.171, §3º, do Código Penal. 
2. Interposta apelação e remetidos os autos ao TRF4, foi proferida decisão monocrática 
pelo Desembargador-Relator determinado o retorno do feito à primeira instância para 
análise da possibilidade de celebração do ANPP. 3. Após vários debates acerca da 
atribuição para propor ANPP, a 2ª CCR reconheceu a atribuição da Procuradoria 
Regional da República da 4ª Região para análise da possibilidade de oferecimento de 
acordo de não persecução penal (ANPP) em grau recursal, nos termos do art. 28-A, do 
CP. Intimado, o Procurador Regional da República aceitou a atribuição. 4. Remetidos os 
autos ao TRF4, o Desembargador-Relator da apelação criminal, em decisão 
monocrática, determinou novamente o retorno ao primeiro grau para que o MPF se 
manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo, uma vez que restou 
estabelecida a competência do Juízo de primeira instância para o exame do incidente de 
ANPP, de modo que tal definição não pode ser revista pelo órgão ministerial atuante na 
primeira instância, nem mesmo por decisão administrativa interna do MPF. 5. Com isso, 
o Procurador da República oficiante encaminhou os autos à 2ª CCR, para análise e 
deliberação. 6. Inicialmente, importante registrar que a 2ª CCR/MPF possui 
entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, 
conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 
4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no 
HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código 
de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos 
que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. Existência de precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 7. 
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No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente 
oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este Colegiado, no 
julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado 
na Sessão de Revisão n° 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a 
respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional 
da República. Dessa forma, foi editado o Enunciado n° 101 dispondo que 'É atribuição 
do procurador regional da República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando 
cabível em grau recursal, por retroação do art. 28-A do CPP.' 8. Sobre o tema, destaca-
se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições proferida pela 
AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição 
do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna 
corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar 
em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de 
que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição 
da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau 
recursal, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 
526/2020 ' AJCA/GABPGR 'PGR-00484615/2020', Procedimento de Conflito de 
Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 9. Da mesma forma, o Conselho Institucional do 
MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria Regional da 
República) quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também 
envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava 
julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 10. Ademais, em 
situações análogas (processos em fase recursal), os membros atuantes nos demais TRFs 
estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal, consoante pode-se 
observar, por exemplo, de informações levantadas perante a PRR11. 11. Feitas essas 
considerações, importante registrar que não se está aqui desrespeitando ou negando 
cumprimento à decisão do TRF4 que considerou a competência do Juízo de primeiro 
grau para homologar o acordo. O que se está decidindo no âmbito ministerial é que a 
atribuição para a análise e eventual oferecimento (ou não) de ANPP, no caso concreto, 
é da Procuradoria Regional da República, posicionamento este que se encontra em 
conformidade com as decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho 
Institucional do MPF, da 2ª CCR/MPF, bem como com o que vem sendo adotado em 
casos similares nas demais regiões. 12. Conforme estabelecido pelo art. 28-A, § 3°, do 
CPP, "O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado 
pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor". Ou seja, neste 
primeiro momento (fase das negociações), as tratativas são realizadas diretamente entre 
o Ministério Público, o investigado e a defesa técnica. Somente em um momento 
posterior (fase da homologação), caso haja concordância entre as partes quanto aos 
termos ajustados e seja firmado o acordo, é que este será levado ao Judiciário para análise 
e homologação, nos termos do § 4° do art. 28-A do CPP. 13. Nesse sentido, o STJ decidiu 
recentemente que "No que diz respeito à possibilidade de celebração do acordo de não 
persecução penal, ressalte-se que sua realização se dá entre o Ministério Público e o 
acusado e sua propositura está atrelada a um juízo prévio de discricionariedade regrada 
realizado pelo órgão acusador diante do preenchimento dos requisitos do art. 28-A do 
CPP. (") Ademais, o acordo é instrumento jurídico de natureza extrajudicial 
concretizador da política criminal do titular da ação penal pública e cuja homologação 
tem natureza meramente declaratória, sendo vedada, portanto, a substituição do órgão 
ministerial pelo magistrado na sua celebração" (AgRg no HC 685200/RJ). 14. 
Necessidade de encaminhamento dos autos ao órgão de segundo grau, para que o 
Procurador Regional da República oficiante perante o TRF4 possa analisar o cabimento 
(ou não) do acordo e, se for o caso, realizar as tratativas para a sua celebração 
diretamente com o investigado e o seu defensor. 15. Por fim, ressalta-se que os termos 
deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região apenas se o acordo for 
efetivamente firmado entre as partes. No momento oportuno (após a formalização do 
ANPP), o TRF4, se mantiver o atual entendimento, remeterá os autos ao Juízo de 
primeiro grau, para exame e eventual homologação.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República da 4ª Região para análise dos requisitos exigidos 
para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
189. Expediente: 1.00.000.001381/2022-11 – Eletrônico 

(JF-RJ-5079494-87.2019.4.02.5101)  
Voto: 240/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
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CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª 
CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A 
DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no 
art. 4º da Lei n.º 7.492/86. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível 
o oferecimento do acordo em processo com denúncia já recebida. 3. Recurso da defesa de 
C.M.B e P.V.B. 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 seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa 
hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. No mesmo sentido 
dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. 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. Precedente do 
CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão 
Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 7. 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). 

 
190. Expediente: 1.00.000.001396/2022-71 – Eletrônico 

(TRF4-5001222-92.2017.4.04.7106)  
Voto: 237/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

RECURSAL NO TRF4. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO 
PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA A ANÁLISE E 
EVENTUAL PROPOSITURA DO ACORDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS 
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 condenada pela prática do crime previsto 
no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 2. Após interposição do recurso da apelação, o TRF-4ª Região 
converteu o julgamento em diligência e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse 
avaliada a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal. 3. O Procurador da 
República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em processo com 
denúncia já recebida e apontou a ausência de confissão da ré nos autos. Além disso, ressaltou 
que 'a atribuição para análise e eventual propositura do acordo nas ações penais tramitando em 
2ª instância por conta da interposição de recurso pertence ao membro do MPF com atuação 
perante o respectivo TRF'. 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 n° 98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). 
Cumpre ressaltar, também, 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. 6. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição 
para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este 
Colegiado editou o Enunciado n° 101 dispondo que 'É atribuição do procurador regional da 
República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por 
retroação do art. 28-A do CPP.' 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em 
conflito negativo de atribuições 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). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu 
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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). 9. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), os 
membros atuantes nos demais TRFs estão celebrando normalmente os acordos de não 
persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, de informações levantadas perante 
a PRR1. 10. Feitas essas considerações, importante registrar que não se está aqui desrespeitando 
ou negando cumprimento à decisão do TRF4 que considerou a competência do Juízo de 
primeiro grau para homologar o acordo. O que se está decidindo no âmbito ministerial é que a 
atribuição para a análise e eventual oferecimento (ou não) de ANPP, no caso concreto, é da 
Procuradoria Regional da República, posicionamento este que se encontra em conformidade 
com as decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho Institucional do MPF, 
da 2ª CCR/MPF, bem como com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais 
regiões. 11. 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. 12. 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). 13. Necessidade de encaminhamento dos autos ao órgão 
de segundo grau, para que o Procurador Regional da República oficiante perante o TRF4 possa 
analisar o cabimento (ou não) do acordo e, se for o caso, realizar as tratativas para a sua 
celebração diretamente com o investigado e o seu defensor. 14. Por fim, ressalta-se que os 
termos deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região apenas se o acordo 
for efetivamente firmado entre as partes. No momento oportuno (após a formalização do 
ANPP), o TRF4, se mantiver o atual entendimento, remeterá os autos ao Juízo de primeiro grau, 
para exame e eventual homologação.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República da 4ª Região para análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
191. Expediente: 1.00.000.020174/2021-76 – Eletrônico 

(JF/SP-5002991-22.2020.4.03.6181)  
Voto: 282/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO 
CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, NO CASO CONCRETO. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO 
CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em 
que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código 
Penal. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução 
penal aos acusados, considerando a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do 
crime, uma vez que 'as cédulas falsas foram adquiridas com valores recebidos à título de 
benefício emergencial'. 3. Após audiência de instrução, ocasião em que se verificou que a 
acusada M.C.R. não figurou como beneficiária de auxílio emergencial, a defesa requereu ao 
MPF a reanálise sobre a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal. 4. Ao 
se pronunciar, o membro do MPF manifestou-se pelo não cabimento da medida, em razão da 
grande quantidade de cédulas apreendidas e da possibilidade de outras ocorrências de igual 
natureza, o que tornariam o acordo insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. 5. 
Recurso da defesa de M.C.R. e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 6. Verifica-
se dos autos que a ré figurou como denunciada em conjunto com outros 4 denunciados e que 
as 56 cédulas apreendidas pertenceriam a todos eles, o que, embora não afaste a gravidade da 
conduta ora analisada, demonstra que a quantidade disponível para cada um não seria elevada 
a ponto de obstar, no caso de M.C.R., o oferecimento do acordo de não persecução penal. 7. 
Quanto ao entendimento sobre a possibilidade de outras ocorrências de igual natureza, cabe 
ressaltar que o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
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reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 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. 
8. Contudo, no caso, tem-se apenas a menção de que a denunciada possivelmente se dedique 
ou venha a praticar crimes da mesma natureza, sem outros elementos capazes de corroborar o 
alegado (registros criminais, investigações, ações em andamento), fato que não se mostra, por 
si só, suficiente para obstar o oferecimento do acordo. Precedente 2ª CCR: 5008870-
42.2020.4.04.7002, Sessão de Revisão nº 792, de 14/12/2020, unânime. 9. Necessidade do 
retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos exigidos para 
celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF, 
ao proceder à referida (re)análise, constate a ausência de algum dos demais requisitos exigidos 
ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do 
ANPP.  

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

 
192. Expediente: 1.00.000.020178/2021-54 – Eletrônico 

(TRF1/DF-0032612-53.2019.4.01.3300)  
Voto: 273/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL 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, em que o réu foi 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do CP, em razão da obtenção de 
benefício previdenciário mediante fraude, no ano de 2014. 2. A Procuradora da República 
oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal ao acusado, em razão da 
existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 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, conforme ressaltado pela Procuradora da República, é 
possível verificar que o acusado já adotou a conduta ora em análise em outras oportunidades, 
tendo afirmado em seu interrogatório que nunca foi portador da doença indicada em seus 
documentos. Além disso, restou informado que o réu 'também é autor de outros inúmeros 
requerimentos de auxílio-doença, apresentados de forma reiterada (dezoito, ao menos), desde 
2010, em diferentes Agências da Previdência Social do interior do Estado (embora ele resida 
em Salvador), parte dos quais foram indeferidos pelo INSS em razão de parecer contrário da 
perícia médica'. Consta, ainda, a informação de que o réu foi posteriormente denunciado em 
ação penal pela prática de fatos semelhantes ao ora analisado, tendo sido agraciado com 
proposta de sursis. 7. Em análise ao andamento processual da ação em que o réu foi beneficiado 
com o sursis, verifica-se que o membro do MPF pugnou pela revogação do benefício, uma vez 
que o réu foi novamente denunciado pela prática do crime de estelionato majorado em 
detrimento do INSS (art. 171, §3º, do CP). As circunstâncias como expostas nos autos apontam 
para conduta criminal habitual por parte do denunciado. 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 e 
reiterada. 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). 
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193. Expediente: 1.00.000.020305/2021-15 – Eletrônico 
(JF/PR/GUAI-5001618-
06.2021.4.04.7017)  

Voto: 268/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. ÓBICE PREVISTO NO ART. 28-A, §2º, III, DO CPP, NÃO VERIFICADO. CRIMES 
PRATICADOS DENTRO DO MESMO CONTEXTO. 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 em que a ré foi 
denunciada pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, I, do CP c/c arts. 2º e 3º do 
Decreto-Lei 399/68. 2. O membro do MPF oficiante deixou de oferecer o acordo de não 
persecução penal, 'pelo fato de a denunciada ter sido beneficiada nos autos 0010893-
14.2017.8.16.0170 pela suspensão condicional do processo, conforme art. 28-A, § 2º, III, do 
CPP'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Segundo 
se extrai dos autos, na mesma abordagem policial, houve a apreensão de pacotes de cigarro de 
origem paraguaia e de arma de fogo. Contudo, a persecução penal quanto ao crime de posse 
irregular de arma de fogo teve seu andamento na Justiça Estadual, ao passo que o crime de 
contrabando prosseguiu na Justiça Federal. Conforme informado pela defesa, foi proposta a 
suspensão condicional do processo, tendo sido declarada a extinção da punibilidade da ré, em 
razão do cumprimento das condições estabelecidas. 5. A regra do art. 28-A, § 2º, III, do CPP, 
dispõe que o ANPP não é cabível nos casos em que o agente tenha sido beneficiado nos 05 anos 
anteriores ao cometimento da infração, em ANPP, transação penal ou suspensão condicional 
do processo, por outro fato pretérito. Isso porque, o citado dispositivo tem como finalidade 
evitar que o réu que pratica fato novo venha novamente a ser beneficiado com as citadas 
medidas legais. 6. Assim, a situação como posta nos autos não se enquadra na regra que exclui 
a aplicação do ANPP (art. 28-A, § 2º, III, do CPP), já que os fatos ocorreram no mesmo 
momento, local, horário, e pelo mesmo agente, tendo a apuração se desmembrado apenas em 
decorrência da competência absoluta da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Precedente 2ª 
CCR: IANPP 5058506-80.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 792, de 14/12/2020, unânime. 
7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do acordo, no caso concreto.  

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

 
194. Expediente: 1.00.000.021376/2021-35 – Eletrônico 

(JF/PR/MGA-5016590-
23.2021.4.04.7003)  

Voto: 263/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL 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 proposta em desfavor 
de acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 334, § 1º, I, e 330, ambos do Código 
Penal e artigo 311 da lei 9605/1967 c/c artigo 69 (concurso material) do Código Penal. 
Apreensão de mercadorias de origem estrangeira introduzidas ilegalmente no país, as quais 
somadas, resultaram em elisão de R$ 19.664,51 em tributos federais. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, em razão da 
existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 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 presente caso, conforme ressaltou o Procurador da República 
oficiante e foi verificado no sistema COMPROT o acusado tem diversas outras autuações 
fiscais pretéritas que indicam possível habitualidade delitiva na prática do crime de 
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descaminho. Além disso, narra a denúncia que o réu também possui condenação pelo crime de 
contrabando/descaminho, estando a referida ação em fase de recurso. 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 e reiterada. 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). 

 
195. Expediente: 1.00.000.021390/2021-39 – Eletrônico 

(JF/PR/CAS-5002677-
02.2020.4.04.7005)  

Voto: 248/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. 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, §1º, IV, do CP. Oferecimento da 
suspensão condicional do processo. 2. Quanto ao ANPP, o Procurador da República oficiante 
deixou de oferecer a medida ressaltando que 'o registro de outros procedimentos 
administrativos, instaurados em razão de fatos similares ao presente, demonstra que o acusado 
possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional e que eventual Acordo de Não 
Persecução Penal seria insuficiente à reprovação e prevenção do crime, à luz do que dispõe 
artigo 28-A do CPP'. 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 presente caso, 
conforme ressaltou o Procurador da República oficiante e foi verificado no sistema COMPROT 
o acusado tem diversas outras autuações fiscais pretéritas que indicam possível habitualidade 
delitiva na prática do crime de descaminho. 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). 

 
196. Expediente: 1.00.000.021746/2021-34 – Eletrônico 

(JF/CE-0809610-92.2021.4.05.8100)  
Voto: 261/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA 
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ALTA 
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta 
em desfavor de acusados pela prática dos crimes previstos no art. 289, §1º, do Código Penal, 
em concurso formal com o Art. 244-B do ECA. Apreensão de 9 (nove) cédulas falsas no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), cada uma. Também incorreram no crime de corrupção de menores, 
pois utilizaram, na introdução em circulação de moeda falsa, a menor M.S.S. 2. O Procurador 
da República oficiante deixou de oferecer o acordo, ressaltando que 'O fato de os denunciados 
terem utilizado, na introdução em circulação de moeda falsa, a menor M.S.S.B., tendo, 
inclusive, atribuindo a ela a autoria delitiva, como forma de se eximirem da responsabilidade 
penal, comprova um maior grau de reprovabilidade de suas condutas' 3. Recurso da defesa e 
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remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Primeiramente, cumpre ressaltar que, 
após a remessa dos autos à 2ª CCR, o processo seguiu seu trâmite, tendo o juízo proferido 
sentença condenatória somente em relação à ré V.E.G.S., já que não restou comprovado o 
envolvimento do outro denunciado nos fatos. 5. No presente caso, verifica-se que, após 
instrução, o Juízo considerou que a ré teria atuado em conjunto com a menor para prática do 
crime de moeda falsa, razão pela qual foi, de fato, condenada pela prática do crime previsto no 
art. 244-B da Lei n° 8.069/90. 6. Essa 2ª Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do 
ANPP em situações semelhantes, envolvimento de menor em contexto criminoso, 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. Ainda que o caso supracitado seja relacionado à pornografia infantil, 
verifica-se que o cerne do entendimento consiste em pontuar que qualquer crime que envolva 
menor atinge o bem jurídico constitucionalmente tutelado, da proteção integral da infância e do 
ser humano em plena fase de desenvolvimento físico, mental e moral, reafirmando o extremo 
valor do desenvolvimento íntegro e sadio da criança e do adolescente. 8. Inviabilidade do 
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. 
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). 

 
197. Expediente: 1.34.001.007927/2021-60 - Eletrônico  Voto: 45/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA QUE NÃO 
SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO 
CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática 
dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, combinado com os artigos 10, caput, da 
Lei Complementar Federal nº 105/2001, e 325, § 1º, I e II, do Código Penal. 2. A 5ª CCR 
encaminhou os autos a este Colegiado, considerando a informação de que a 6ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo declarou extinta a punibilidade do crime de violação do sigilo funcional 
(art. 325, do CP), em virtude da prescrição (art. 109, V e 107, IV, ambos do CP), restando ao 
ora denunciado apenas a imputação pela prática dos delitos previstos no art. 288, caput, do 
Código Penal combinado com o artigo 10, caput, da Lei Complementar Federal nº 105/2011. 
3. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o ANPP considerando a presença 
de elementos nos autos que revelam que a medida não seria suficiente e necessária para a 
reprovação e prevenção do crime, visto que o réu atuava de modo profissional na 
comercialização de dados sigilosos. 4. Recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é 
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além 
disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No presente 
caso, consta da denúncia que a conduta do réu foi verificada por ocasião da deflagração da 
Operação Durkheim, que desarticulou extensa rede de quadrilheiros que se associaram entre si, 
de maneira permanente e estruturada, caracterizada pela divisão de tarefas, com ramificação 
em todo território nacional, com o objetivo de praticar uma série de condutas delitivas. O réu 
era integrante de quadrilha e obtinha criminosamente os dados protegidos por sigilo para, 
posteriormente, fornecer para quem tivesse interesse. Além disso, restou apurado que o réu 
detinha grande organização para viabilizar a encomenda, recebimento, intermediação e entrega 
dos dados sigilosos (bancários, telefônicos e fiscais). As circunstâncias do caso concreto 
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indicam cooperação/envolvimento com esquema criminoso que atuava de forma profissional e 
duradoura na comercialização de dados sigilosos. 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 e 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). 

 
198. Expediente: 1.34.006.000007/2022-51 - Eletrônico  Voto: 245/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI  

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

INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 40, I). RECUSA 
DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO 
PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de 
tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, I), por tentar embarcar para 
o exterior transportando 8.004g (oito mil e quatro gramas ' massa líquida) de cocaína. 2. A 
Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, 
considerando que a conduta denunciada amolda-se ao tipo penal previsto nos artigos 33, c.c. 
art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja pena é incompatível com o exigido no artigo 28-
A do CPP. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No 
caso, a denúncia classificou a conduta da denunciada no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 
11.343/06. A pena mínima do crime previsto no art. 33 é de 05 anos de reclusão. Cabe 
considerar a fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 13.343/06 (1/6 = 
10 meses); o que totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita 
na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no 
art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 4 anos). 5. No presente momento prevalece o 
entendimento exposto pelo titular da ação penal na apresentação da denúncia, razão pela qual 
o acordo não é cabível. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 
1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021, 5000530-
51.2021.4.04.7107, Sessão 809, de 17/05/2021; 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de 
Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos 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). 

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
199. Expediente: 1.00.000.001368/2022-53 – Eletrônico 

(TRF3-0006960-34.2000.4.03.6181)  
Voto: 222/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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

EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. RECUSA DO MPF EM OFERECER O 
ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 22, § único, da 
Lei 7.492/86, em 09/06/2011, ao cumprimento da pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em 
regime aberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa, cada um no valor de 2 (dois) salários-
mínimos. Após, a pena de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direitos, 
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 64 
(sessenta e quatro) salários-mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação 
social. 2. Interposto recurso de apelação, o TRF-3ª Região, por maioria, manteve a sentença 
condenatória na íntegra. A defesa opôs embargos infringentes, assim como interpôs recursos 
especial e extraordinário. Em julgamento, os embargos foram desprovidos no âmbito do TRF-
3ª Região. Já no STJ, o recurso especial e o agravo regimental foram desprovidos. 3. O recurso 
extraordinário ainda está pendente de apreciação, tendo o Ministro Relator determinado a 
devolução dos autos ao E. TRF da 3ª Região e suspendido a tramitação do processo e do prazo 
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prescricional até o julgamento do mérito. 4. A defesa, então, formulou pedido mediante Sala 
de Atendimento ao Cidadão, direcionado à Procuradoria Regional da República da 3ª Região, 
pleiteando análise sobre a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. 5. 
O Procurador Regional da República deixou de ofertar o acordo sustentando, em síntese, a) a 
falta de atribuição da PRR/3ª Região em se manifestar em processo em tramitação perante o 
STF; b) a inviabilidade da medida, já que fora do marco temporal legal e c) a adequação da 
pena imposta ao recorrente, medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que 
a celebração de ANPP. 6. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do 
CPP). 7. Primeiramente, há de se destacar que as instâncias ordinárias foram esgotadas no 
presente caso, não havendo que se falar em ANPP no âmbito da Procuradoria Regional da 
República. 8. No entanto, ad argumentandum tantum na presente hipótese, conforme 
consignado na manifestação do MPF, 'este Colegiado da 4ª Seção do TRF da 3ª Região, em 
sede de embargos infringentes, confirmando a decisão adotada por maioria pela 5ª Turma da 
mesma Corte Regional, afastou a alegação de nulidade processual pelo compartilhamento de 
provas, mantendo a condenação de V.G.S. pela prática do crime previsto no art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/86, c/c o artigo 71 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 (dois) 
anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, 
além de multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes 
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período de cumprimento 
da pena, e prestação pecuniária, no valor de 64 (sessenta e quatro) salários-mínimos, em favor 
de entidade pública ou privada com destinação social, o que se revela como justo, adequado, 
bastante e proporcional, justificando o indeferimento do benefício indevidamente pleiteado, na 
expressa dicção do citado Enunciado nº 98 da 2ª CCR do MPF'. 9. Dessa forma, a recusa 
encontra-se em consonância com o Enunciado n° 98 da 2ª CCR, tendo o Membro do MPF 
oficiante apresentado fundamentação adequada a respeito da suficiência da sentença 
condenatória, no caso concreto, sendo, portanto, inaplicável o ANPP. 10. Precedente da 2ª 
CCR: Processo n° 5002951-65.2017.4.04.7006, Sessão de Revisão n° 788, de 09/11/2020, 
unânime. 11. Voto pelo não conhecimento do recurso.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo não conhecimento do 
recurso em razão do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do voto do relator. 
Restou vencido o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, que conheceu o recurso e 
entendeu pelo não cabimento da oferta do ANPP. 
A advogada Dra. Fernanda Lara Tórtima, OAB/RJ Nº 119.972, realizou sustentação oral. 
O advogado Dr. André Galvão Pereira, OAB/RJ Nº 156.129, acompanhou o julgamento do 
processo. 

 
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 
200. Expediente: JF/ITJ/SC-5015526-

42.2021.4.04.7208-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 348/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE ITAJAÍ  

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

INDEVIDO DE PARCELAS DO SEGURO-DESEMPREGO. ESTELIONATO QUE SE 
CONSUMA NO MOMENTO DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PATRIMONIAL. 
ATRIBUIÇÃO DA PRM'CAXIAS DO SUL/RS. 1. Conflito de atribuições em Inquérito 
Policial, instaurado em Caxias do Sul/RS, para apurar a prática do crime de não assinatura 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (art. 297, §4º, do CP), atribuído ao 
responsável legal de determinada empresa de transporte, bem como a prática do crime de 
estelionato qualificado (art. 171, §3º, do CP), em virtude de irregularidades em saques do 
seguro-desemprego, atribuído a alguns motoristas de caminhão da transportadora, que 
permaneceram recebendo indevidamente o benefício, enquanto exerciam atividade 
remunerada na empresa. 2. A Procuradora oficiante na PRM-Caxias do Sul/RS promoveu 
o declínio de atribuições em favor da PRM-Itajaí/SC em relação aos delitos envolvendo 
os motoristas de caminhão J.A.S. e R.B.S., vinculados à filial da empresa com endereço 
na cidade de Itajaí/SC, uma vez que a omissão de anotação na CTPS teria ocorrido em 
Itajaí/SC. 3. Suscitação de conflito negativo de atribuições pelo membro do MPF oficiante 
na PRM-Itajaí/SC. Aplicação do art. 62,VII, da LC nº 75/93. 4. A princípio, vale lembrar 
o Enunciado nº 26/2ªCCR: '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).' 5. No caso dos autos, o fato foi praticado em conluio entre empregador 
e empregados, com o intuito de viabilizar a obtenção da vantagem indevida efetivamente 
auferida, mediante fraude em prejuízo do Fundo de Amparo ao Trabalhador ' FAT (União), 
o que configura o crime de estelionato, descrito no art. 171, §3º, do CP. 6. 'Assim, tratando-
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se do recebimento indevido de parcelas do seguro-desemprego, o estelionato consuma-se 
no momento da obtenção da vantagem patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça: CC 125.023/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, 
DJe 19/03/2013; CC 124.717/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. Convocada 
do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 12/12/2012. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 
1.33.000.000429/2013-23, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime; 1.34.028.000019/2014-
18, 601ª Sessão, de 25/07/2014, unânime.' (NF nº 1.29.003.000138/2019-23, julgada na 
Sessão 747 desta 2ª CCR, de 12/08/2019). 7. Conforme observado pelo Procurador 
suscitante: 'os presentes autos investigam 09 (nove) saques irregulares, realizados por J' e 
R', havendo conexão entre eles, com esteio no art. 76, I, do Código de Processo Penal 
(CPP), e por tratar-se de infrações da mesma categoria, ou seja, vários estelionatos de 
idêntica gravidade, deve prevalecer a competência do local onde houver ocorrido o maior 
número de infrações, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea b, do CPP' Nesse tocante, 
mister analisar as agências, os locais e as datas dos saques realizados pelos investigados. 
Segundo Relatórios de Situação do Requerimento formal', seis saques ocorreram nas 
Agências da Caixa Econômica Federal no Município de Vacaria/RS'; um no Município de 
Videira/SC'; e dois no Município de Rio do Sul/SC' Assim, no caso, a maior quantidade 
de saques, consumando a obtenção da vantagem ilícita, ocorreu na agência da CEF sediada 
em Vacaria/RS, Município esse vinculado à Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS.' 8. 
Conhecimento do conflito negativo de atribuições; e, no mérito, por sua procedência para 
reconhecer a atribuição a atribuição da PRM-Caxias do Sul/RS.  

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

 
201. Expediente: JF/SP-5002035-

06.2020.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 225/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

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

PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA OCULTAR A 
AUTORIA DO CRIME DE DESCAMINHO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE 
PESSOA NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF SUSCITADO, 
OFICIANTE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. 1. Inquérito Policial instaurado 
originariamente para apurar suposto crime de descaminho praticado pelos representantes 
da empresa J. C. I. E. e R. C. LTDA. 2. Segundo consta dos autos, a Receita Federal 
encaminhou Representação Fiscal para Fins Penais, na qual informou ter efetuado 
controle aduaneiro no tocante à declaração de importação registrada em 23/05/2018, 
consubstanciada na importação de 1278 caixas de lustres e outros artigos de luminária 
importados da China pela referida pessoa jurídica, no valor total de R$ 160.571,54. 
Consta, ainda, que a Receita verificou a ocorrência de falsidade ideológica na fatura 
comercial, diante dos valores declarados e presumiu a ocorrência de interposição 
fraudulenta de pessoa, uma vez que referida empresa não comprovou a origem dos 
recursos empregados para a realização da operação de comércio exterior amparada pela 
mencionada DI, culminando na aplicação da pena de perdimento das mercadorias. 3. Ao 
receber os autos com relatório da autoridade policial, o membro do MPF oficiante 
perante o Juízo da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo vislumbrou uma possível 
ocultação de valores para fins ilícitos, aliado ao fato de os investigados não terem 
comprovado a origem lícita dos ativos empregados na operação. 4. O presente IPL foi 
redistribuído para o Juízo da 10ª Vara Criminal Federal Especializada de São Paulo, que, 
diante de nova manifestação do MPF, com possível prática do crime de lavagem de 
capitais, tendo o descaminho como eventual crime antecedente, reconheceu a existência 
no apuratório de verdadeiro conflito de atribuições e determinou a remessa dos autos a 
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 
5. No caso concreto, razão assiste ao Procurador da República suscitante. 6. De início, 
verifica-se que o despacho proferido nos autos do Procedimento Administrativo Fiscal 
identificou subfaturamento dos preços das mercadorias importadas, não tendo a empresa 
investigada demonstrado capacidade econômica para promover referida operação de 
comércio exterior, motivo pelo qual presumiu a ocorrência de interposição fraudulenta 
de pessoa para ocultar terceiros. 7. Esse contexto de não comprovação da origem, 
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na citada transação indica uma 
provável ocultação do real importador, vale dizer, do terceiro interessado na operação e 
não a ocultação do produto ou proveito do crime antecedente. Por outro lado, o crime de 
lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98 se configura quando o agente 
'oculta' ou 'dissimula' a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
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infração penal. 8. Como bem ressaltado pelo Procurador suscitante, o delito de 
branqueamento de capitais não pode ser caracterizado 'apenas em razão da ausência de 
comprovação da origem lícita do dinheiro, haja vista a necessidade de colheita de 
indícios que indiquem a peculiar finalidade do agente de ocultar ou dissimular a origem 
supostamente ilícita dos valores oriundos da prática de infração penal'. Para que se possa 
falar em crime de lavagem de dinheiro, é necessário que tenha havido ocultação ou 
dissimulação de produtos, valores ou bens obtidos direta ou indiretamente de infração 
penal, o que não ocorreu na hipótese, ao menos, em princípio, pelos elementos existentes 
nos autos. 9. Ao que se tem, ocorreu, em tese, o delito de falsidade ideológica para 
ocultar a autoria de eventual crime de descaminho, ou seja, um crime para garantir a 
eventual impunidade de outro delito, o que não se confunde com o crime de lavagem de 
dinheiro. 10 Some-se a isso que A. C. de S. S. e E. L. G., sócios da empresa investigada 
não possuem antecedentes criminais, o que esvazia ainda mais a hipótese de que os 
valores utilizados par a importação sejam oriundos de crimes antecedentes. Muito pelo 
contrário, o posterior subfaturamento das mercadorias indica crime de descaminho, que 
é posterior à falsidade. 11. Desse modo, afastados indícios da crime de lavagem de 
capitais, não restou configurado qualquer crime afeto ao juízo especializado que 
justifique a atribuição do Procurador da República ora suscitante. 12. Atribuição do 
Procurador da República suscitado, oficiante perante o Juízo da 4ª Vara Criminal Federal 
de São Paulo.   

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

 
202. Expediente: JF/JOA/SC-5002767-

03.2017.4.04.7203-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 209/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
JOAÇABA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no artigo 241-A c/c 241-

E da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ora investigado que, 
utilizando-se de perfil falso criado na rede social denominada Facebook, teria publicado 
foto íntima de determinado adolescente em que aparecia seu órgão genital e ainda continha 
os dizeres: ''número do viadinho atenção passivos de campos novos'. Promoção de declínio 
de atribuições. Argumento, em síntese, de que: 'Não há qualquer indício de 
transnacionalidade, ao menos nesta altura da apuração, tudo indicando, ao contrário, que a 
repercussão do fato foi unicamente local ' no âmbito do município de Campos Novos/SC. 
Inexiste qualquer elemento que demonstre, mesmo potencialmente, que algum indivíduo 
tenha se conectado à fotografia por meio de computadores instalados fora do território 
nacional.' Discordância do Juízo Federal. Entendimento de que: 'se o crime é praticado por 
meio da internet, os arquivos disponibilizados poderão ser visualizados em qualquer 
computador, restará caracterizada a transnacionalidade do delito.' Aplicação analógica do 
art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Embora se trate de crime previsto em 
Tratado Internacional e que tenha sido praticado pela Internet, necessária se faz a existência 
de indícios mínimos de extraterritorialidade para que reste caracterizada a competência da 
Justiça Federal. Hipótese na qual não se verifica elementos concretos de que tenha havido 
acesso ao material de pornografia infantil além das fronteiras nacionais. Carência de 
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 
Público Estadual.  

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

 
203. Expediente: JF/JOI/SC-5019687-

19.2021.4.04.7201-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 342/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
JOINVILLE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude em saque de uma conta de FGTS. 

Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que 'não houve prejuízo financeiro, pois 
os valores liberados por ocasião da fraude foram repostos ao FGTS. E em data posterior 
ocorreu o saque no dia 23/07/2021 em guichê de caixa interno na agência de Canoinhas 
pela senhora T'' (a titular da conta). Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em 
síntese, de que, embora não tenha ocorrido prejuízo à CEF, houve tentativa de conduta 
ilícita, cuja vantagem ilícita seria transferida para conta bancária de uma agência do Banco 
do Brasil e que essa conduta ilícita melhor se amolda ao tipo penal previsto no caput do 
art. 171 do CP, por envolver apenas interesses de particulares. Discordância do Juízo 
Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 
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75/93. Trata-se, na hipótese, de possível crime tentado em prejuízo da CEF. Conforme 
observado pelo magistrado: 'a tentativa do crime não se desnatura de sua natureza jurídica 
originária apenas por não haver consumação. Caso o saque do FGTS fosse levado a efeito, 
o prejuízo seria suportado pela Caixa Econômica Federal, de modo que a tentativa de 
fraude contra aquela instituição permanece, independentemente de sua consumação, 
atraindo a competência deste juízo federal.' Atribuição do MPF. Devolução dos autos ao 
ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, 
se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação 
de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 
MPF.  

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

 
204. Expediente: JF/FS/BA-1013332-

33.2020.4.01.3304-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 35/2022 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA FEDERAL DE 
FEIRA DE SANTANA/BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. 

APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/2019). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA 
DELITIVA. ENUNCIADO 68/2a CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no 
art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o recebimento indevido de benefício previdenciário 
após o óbito da beneficiária, durante o período de 07/2013 a 01/2016. 2. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento, ante a inexistência de elementos 
suficientes de autoria. 3. Discordância do Juízo federal, considerando necessário o 
aprofundamento das investigações, e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do 
art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Como bem ressaltou o 
membro do MPF, 'não foi possível obter elementos informativos mínimos capazes de 
identificar as prováveis pessoas envolvidas na ação delituosa. Ressalte-se, por oportuno, 
que não existia procurador ou representante legal cadastrado no benefício da segurada. 
Embora haja elementos que apontem circunstancialmente para a possibilidade de A. B. X. 
ter realizado os saques, não restou comprovada, num juízo razoável, sua efetiva ação. 
Registre-se que A. B. X. não funcionou como procurador de V. M. M. perante o INSS, 
caso em que poderia ter atuado em eventual prova de vida. Assim, tendo em vista o decurso 
do tempo, visto que o último saque foi feito no ano de 2016, somado ao fato de o presente 
inquérito perdurado durante mais de 3 anos, torna-se infrutífero qualquer esforço e custos 
a serem empenhados'. 5. Aplicação do Enunciado 68/2a CCR, que assim dispõe: 'É cabível 
o arquivamento de procedimento investigatório em relação a crime de estelionato em 
detrimento do INSS cometido mediante saques indevidos de benefícios previdenciários 
após o óbito do segurado quando constatadas(a) a realização de saques por meio de cartão 
magnético, (b) a inexistência de renovação da senha, (c) a inexistência de procurador ou 
representante legal cadastrado na data do óbito e (d) a falta de registro visual, 
cumulativamente, a demonstrar o esgotamento das diligências investigatórias 
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea'. 
6. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
205. Expediente: JF-JUN-5004166-

79.2021.4.03.6128-PIMP 
- Eletrônico  

Voto: 346/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 28ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - JUNDIAÍ/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO, EM RAZÃO DE INDÍCIO DE FRAUDE POR 
ABERTURA DE DIVERSAS EMPRESAS DO GRUPO ORA INVESTIGADO EM 
NOME DE TERCEIROS 'LARANJAS' E DA OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE 
RECEITAS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, 
PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado originalmente para apurar 
possível prática de crime de sonegação fiscal por determinada empresa privada. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento 
de que: 'No fim do ano de 2014, a Receita Federal realizou ação fiscal no `Grupo R'', 
um conglomerado de empresas de pequeno e médio porte, considerando, do ponto de 
vista tributário, esse tipo de conformação uma violação de regras e consequentemente 
sonegação fiscal. Quando da chegada da NF 1.34.021.000023/2020-94, que deu 
origem ao IPL 5002863, os sistemas internos do MPF não acusaram a existência de 
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Nfs anteriores (1.34.021.000018/2019-48, PR-SP-00079444/2019, PR-SP 
00079491/2019, PRSP 00079544/2019 e PR-SP 00058902/2019) que foram objeto de 
arquivamento perante a 2ª CCR/MPF, homologado conforme Voto 5387/2019, 
proferido na 749ª sessão ordinária. Verificou-se a multiplicidade de procedimentos a 
tratar do mesmo assunto: a organização do `Grupo R'', que foi considerada atípica pelo 
MPF em momento anterior: Como se vê da descrição feita pela Receita Federal, não 
houve apresentação de informações falsas ao Fisco. O grupo econômico aproveitou-se 
dos regimes especiais de empresas menores para se organizar, consistindo, ao menos 
nessa conduta acima retratada, num clássico exemplo de elisão fiscal (economia legal 
de tributos). Se porventura o Fisco resolveu utilizar-se da prerrogativa prevista no § 
único do art. 116 do CTN, de desconsiderar esses negócios jurídicos e considerar o 
grupo econômico como um todo para fins de tributação, não é o caso, a nosso sentir, 
de essa questão sofrer enfrentamento criminal, face a não subsunção da conduta a 
nenhum dos crimes tributários atualmente previstos em lei. Como a investigação da 
Receita abrangeu o grupo econômico como um todo, todas as notícias crime posteriores 
e anteriores narram, na verdade, os mesmos fatos. Efetuado o arquivamento, e à míngua 
de fatos novos, consiste em violação da proibição ne bis in idem persistir na apuração 
com base nos fatos descritos na presente NF.' 3. Discordância do Juízo Federal. 
Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da 
LC nº 75/93. 4. Ao discordar da manifestação ministerial, o magistrado sustenta que: 
''aparentemente, o arquivamento dos IPL anteriores deveu-se pela apreciação apenas 
da elisão fiscal consistente na existência de multiplas empresas. Ocorre que nos autos 
há indício de fraude por abertura de diversas empresas do Grupo em nome de terceiros 
`laranjas', o que não seria mera elisão fiscal e exigiria aprofundamento das 
investigações. Outrossim, consta no Termo de Verificação Fiscal' também a omissão 
de receitas, já que não entregaram DIPJ ou as entregaram zeradas e mesmo assim 
apresentaram GIA à SEFAZ/SP indicando receitas de vendas, o que por si só 
caracterizaria, em tese, crime contra a ordem tributária.' 5. Relevância, no caso 
concreto, da argumentação apresentada pelo Juiz Federal para o não acolhimento do 
arquivamento, haja vista os indícios de que não se trata apenas de elisão fiscal. 
Necessidade de aprofundamento das investigações para melhor esclarecimento dos 
fatos. Arquivamento prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e devolução 
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo 
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.  

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

 
206. Expediente: JF-JUN-5004360-

79.2021.4.03.6128-PIMP 
- Eletrônico  

Voto: 322/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 28ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - JUNDIAÍ/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

(ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO 
ANTERIOR À LEI 13.964/19). MATERIALIDADE DELITIVA NÃO 
EVIDENCIADA. ENUNCIADO 79 DA 2a CCR. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO ART. 18 DO CPP. 1. Inquérito policial 
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 
por parte de representantes legais de determinada pessoa jurídica. 2. Segundo consta, 
no final de 2014, a Receita Federal realizou ação fiscal em um grupo empresarial, 
entendendo, sob o enfoque tributário, que a estruturação do grupo ' um conglomerado 
de empresas de pequeno e médio porte ' viola regras fiscais. 3. O Procurador da 
República promoveu o arquivamento, ao fundamento de que 'O grupo econômico 
aproveitou-se dos regimes especiais de empresas menores para se organizar, 
consistindo, ao menos nessa conduta acima retratada, num clássico exemplo de elisão 
fiscal (economia legal de tributos). Se porventura o Fisco resolveu utilizar-se da 
prerrogativa prevista no § único do art. 116 do CTN, de desconsiderar esses negócios 
jurídicos e considerar o grupo econômico como um todo para fins de tributação, não é 
o caso, a nosso sentir, de essa questão sofrer enfrentamento criminal, face a não 
subsunção da conduta a nenhum dos crimes tributários atualmente previstos em lei'. 
Ressaltou, ainda, que fatos semelhantes já foram objeto de arquivamento perante a 2ª 
CCR/MPF (e.g., NF 1.34.021.000018/2019-48). 4. Discordância do Juízo federal, 
alegando que 'o arquivamento dos IPL anteriores deveu-se pela apreciação apenas da 
elisão fiscal consistente na existência de múltiplas empresas. Ocorre que nos autos há 
indício de fraude por abertura de diversas empresas do Grupo em nome de terceiros 
`laranjas', o que não seria mera elisão fiscal e exigiria aprofundamento das 
investigações. Outrossim, consta no Termo de Verificação Fiscal (id91451284, p79) 
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também a omissão de receitas, já que não entregaram DIPJ ou as entregaram zeradas e 
mesmo assim apresentaram GIA à SEFAZ/SP indicando receitas de vendas, o que por 
si só caracterizaria, em tese, crime contra a ordem tributária'. 5. Encaminhamento dos 
autos à 2a CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/19). 
6. Assiste razão ao membro do MPF oficiante, visto que, por ora, não há elementos de 
prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 7. Ademais, não 
consta dos autos nenhuma informação quanto à constituição de algum crédito 
tributário, o que também justifica o arquivamento do presente IPL, nos termos do 
Enunciado 79/2a CCR, que assim dispõe: 'Considerando os efeitos da Súmula 
Vinculante nº 24 do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes contra a 
ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de apropriação indébita 
previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 
art. 337-A) depende do término do procedimento administrativo e da consequente 
constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de 
procedibilidade'. 8. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
207. Expediente: JF/PR/CAS-5002507-

35.2017.4.04.7005-IP - 
Eletrônico  

Voto: 145/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Suposto crime de 
descaminho. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 2.242,31. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no 
princípio da insignificância, observando que: 'embora tenham sido localizados outros 
processos, a soma dos tributos iludidos em todas as apreensões totalizou apenas R$ 
15.173,98.' 3. Discordância do Juízo federal. Argumento de que a reiteração delitiva afasta 
a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior 
à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se o 
Enunciado 49 deste Colegiado: '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'. 6. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não 
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em 
períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de 
R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 
08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra 
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos 
tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar 
valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse 
fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do 
art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante 
para fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal 
deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos 
problemas sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o 
entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos 
últimos cinco anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a 
importação possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na 
presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício 
originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do 
CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de 
o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de 
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos 
que, porventura, venham a ser instaurados em desfavor da empresa investigada pela prática 
do crime de descaminho.  

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

 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 160 
 

 
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. 

 

208. Expediente: JF/PR/CAS-5006226-
83.2021.4.04.7005-IP - 
Eletrônico  

Voto: 207/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

60 MAÇOS DE CIGARROS, 145 UNIDADES DE CIGARRO ELETRÔNICO 
DESCARTÁVEL E 30 UNIDADES DE TABACO PARA NARGUILÉ. INVESTIGADO 
QUE NÃO POSSUI REGISTRO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO 90 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito 
Policial que apura suposta prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP), em razão 
da apreensão, em poder do ora investigado, de 60 maços de cigarros, 145 unidades de 
cigarro eletrônico descartável e 30 unidades de tabaco para narguilé. 2. A Procuradora da 
República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no Enunciado nº 90/2ª 
CCR, observando que o investigado 'não possui antecedentes criminais, nem tampouco 
outros registros de procedimentos administrativos', bem como que parece 'mais adequado 
assimilar o cigarro eletrônico descartável ao cigarro tradicional do que ao cigarro eletrônico 
recarregável, tanto por sua curta duração, como pela impossibilidade de recarga que enseja 
no descarte.' 3. Discordância do Juízo Federal. Aduz o magistrado, em síntese que 'a 
potencialidade lesiva de um cigarro eletrônico é muito maior que a de um cigarro comum, 
uma vez que pode ser utilizado por largo período. Outrossim, o observa-se o nítido intuito 
comercial, tendo em vista a quantidade apreendida.' 4. 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. 5. De acordo com o Enunciado 90 da 2ª CCR, 'É cabível o arquivamento de 
investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros 
quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta 
reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao 
contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 6. Na hipótese, 
conforme destacado pela Procuradora oficiante, não se pode perde de vista o fato de que os 
cigarros eletrônicos apreendidos são descartáveis, não havendo a possibilidade de sua 
recarga, nem de prolongamento de seu uso. Nesse contexto, certo é que irrisória quantidade 
dos produtos apreendidos (60 maços de cigarros, 145 unidades de cigarro eletrônico 
descartável e 30 unidades de tabaco para narguilé) justifica o arquivamento do presente 
expediente, 'seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar 
efetividade à repressão ao contrabando de vulto'. 7. 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). 

 
209. Expediente: JF/PR/CAS-5008067-

50.2020.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 107/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato 
instaurada para apurar suposto crime de descaminho, haja vista que o ora investigado foi 
abordado por agentes da Receita Federal que faziam fiscalização rotineira, no aeroporto de 
Cascavel/PR, quando transportava mercadorias estrangeiras, todas desacompanhadas da 
documentação comprobatória da regular internalização e do recolhimento dos tributos 
devidos por força da entrada de tais produtos no território nacional, cujo valor dos tributos 
iludidos totalizou a importância de R$ 5.216,15. 2. Consta dos autos que há outros 03 
procedimentos fiscais com apreensão de mercadorias em nome do investigado nos últimos 
cinco anos, que perfazem o montante de tributos iludidos de R$ 4.523,07, conforme 
Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos, aplicando-se a regra de 50% do valor das 
mercadorias, consoante previsto no art. 65 da Lei nº 10.833. 3. O membro do MPF 
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Discordância do 
Juízo federal, ao argumento de que a reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da 
insignificância. 5. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c 
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 
'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'. 7. A atual composição 
da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da 
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, 
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ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-
1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 8. Ressalva de 
entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação 
de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' 
levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a 
teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, 
por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum 
fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a 
conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 9. Contudo, 
considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, 
(iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos cinco anos e (iv) o fato de que, no 
caso concreto, os elementos indicam que a importação possui intuito comercial, não é 
cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 10. Não homologação do 
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, 
se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto. 11. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 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). 

 
210. Expediente: JF/PR/CAS-5009088-

27.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 92/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA 
DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL 
DA RELATORA. DESCABIDA E DESPROPORCIONAL A APLICAÇÃO DO 
DIREITO PENAL AO CASO CONCRETO. VOTO ACOMPANHANDO A MAIORIA 
DO COLEGIADO, DE MODO A EVITAR VARIAÇÃO DE RESULTADOS DE 
JULGAMENTO POR CONTA DE COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS NAS SESSÕES 
DE REVISÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO, COM EXAME DA 
POSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, NA FORMA DO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de notícia de 
fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) em virtude da 
apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação de 
ingresso regular no país (2.120 óculos de sol). Mercadorias avaliadas em R$ 22.684,00. 
Tributos iludidos no montante de R$ 8.619,92. 2. O membro do MPF oficiante promoveu 
o arquivamento do feito por entender aplicável ao caso vertente o princípio da 
insignificância, uma vez que o valor dos tributos iludidos não supera o patamar de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), limite fixado pela Receita Federal para o ajuizamento da 
execução fiscal (Lei nº 10.522/02, art. 20). 3. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de 
Cascavel/PR, em razão da existência de reiteração delitiva. Remessa dos autos na forma do 
art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. 4. Acerca da 
ocorrência de reiteração delitiva, o membro do MPF oficiante apontou a existência de mais 
de 03 registros de auto de infração com apreensão de mercadorias em desfavor do autuado, 
nos últimos 5 (cinco) anos (mais de 700 óculos de sol/grau). Mercadorias avaliadas em R$ 
4.523,80. Tributos iludidos no montante de R$ 2.262,10. 5. Inicialmente, expresso 
veemente ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e 
descabida a aplicação de norma de Direito Penal ao caso concreto. O valor supostamente 
iludido equivale a menos de 50% (cinquenta por cento) daquele que a União tem interesse 
em efetuar cobrança judicial de débitos fiscais (art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizadas 
pelas Portarias nº 75/12 e nº 130/12 do Ministério da Fazenda). 6. Desse modo, tendo a 
União renunciado à execução forçada do crédito, por considerar que os custos e os 
benefícios não compensariam a judicialização da demanda, não faz sentido algum 
promover a ação penal em tais casos, dado o caráter subsidiário do Direito Penal. Em que 
pese a existência de indicativos de reiteração delitiva da mesma espécie no caso, a lei penal 
não deve ser invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, 
motivo pelo qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para 
evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo 
penal. 7. Contudo, buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar variação de 
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resultado de julgamentos por conta de composições diferenciadas nas sessões de revisão 
da 2ª CCR, voto acompanhando a maioria do Colegiado que não admite, com fundamento 
no Enunciado nº 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho 
quando verificada a reiteração da conduta. A atual posição majoritária da 2ª Câmara é no 
sentido da possibilidade da aplicação da tese da insignificância apenas no caso de prática 
de uma conduta de crime de descaminho até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
o tributo iludido, deixando, assim, de avaliar e permitir o somatório dos tributos sonegados 
decorrentes de várias condutas, ainda que abaixo do patamar referido, por reconhecê-las 
como um comportamento de maior grau de reprovabilidade. 8. Devolvam-se os autos ao 
ofício originário para prosseguimento da persecução, propondo, se for o caso, o acordo de 
não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, 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.   

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

 
211. Expediente: JF/PR/CAS-5009751-

73.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 5406/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO 

NA MESMA MODALIDADE CRIMINOSA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. 
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de 
descaminho, tendo em vista a apreensão, no dia 10/02/2021, de produtos de procedência 
estrangeira (19 celulares) sem documentação probatória de sua regular importação. 
Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 10.629,06. 2. O membro do MPF 
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do 
Juiz, ao fundamento de que 'N. G. S. já foi autuado em outros processos administrativos 
(Evento 1, PROCADM2, pp. 43/45) e atualmente cumpre pena nos Autos n.º 5000959-
91.2016.4.04.7010, em razão de condenação definitiva pelo crime previsto no art. 273, §§1 
e 1-B, I e V, do Código Penal'. 4. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do 
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 
deste Colegiado: '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'. 6. A atual 
composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Na 
presente hipótese, apesar de constar outras autuações fiscais, por fatos análogos, em nome 
do investigado, verifica-se que nenhuma delas ocorreu nos últimos 05 (cinco) anos à 
presente apreensão (10/02/2021). Constata-se que a apreensão de mercadorias anterior 
mais recente deu-se em 09/07/2015. 8. Logo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) 
o valor dos tributos sonegados (R$ 10.629,06) e (iii) a inexistência de reiteração na mesma 
modalidade criminosa nos últimos 5 (cinco) anos, aplica-se ao caso o princípio da 
insignificância. 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). 

 
212. Expediente: JF/PR/CAS-5010230-

66.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 33/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a introdução, no 
dia 23/02/2021, de produtos de procedência estrangeira (472 unidades ' itens diversos) em 
território nacional, por via terrestre, sem documentação probatória de sua regular 
importação. Mercadorias avaliadas em R$ 5.455,67. Tributos iludidos (II + IPI) no importe 
de R$ 2.727,84. 2. Consta dos autos que a pessoa física envolvida no delito em apreço 
possui outras autuações fiscais, por fatos análogos, nos últimos 05 (cinco) anos. Consta, 
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ainda, que 'o total de tributos iludidos face a todas apreensões de mercadorias, nos últimos 
5 (cinco) anos, gerou o montante de R$ 6.240,40'. 3. O membro do MPF promoveu o 
arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Discordância do Juízo federal, 
ante a notícia de reiteração delitiva, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 
do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 
49 deste Colegiado: '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'. 6. A atual 
composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida 
a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo(a) 
contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução 
do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 
10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de 
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria 
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas 
sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos 5 
(cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação 
possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente 
hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário 
para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. 
Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro 
do MPF 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). 

 
213. Expediente: JF/PR/CAS-5010419-

44.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 111/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA 
DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL 
DA RELATORA. DESCABIDA E DESPROPORCIONAL A APLICAÇÃO DO 
DIREITO PENAL AO CASO CONCRETO. VOTO ACOMPANHANDO A MAIORIA 
DO COLEGIADO, DE MODO A EVITAR VARIAÇÃO DE RESULTADOS DE 
JULGAMENTO POR CONTA DE COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS NAS SESSÕES 
DE REVISÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO, COM EXAME DA 
POSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, NA FORMA DO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de notícia de 
fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) em virtude da 
apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação de 
ingresso regular no país (100 galões de 2 litros de azeite de oliva e 22 potes de azeitona). 
Mercadorias avaliadas em R$ 4.164,52. Tributos iludidos no montante de R$ 2.082,26. 2. 
O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender aplicável ao 
caso vertente o princípio da insignificância, uma vez que o valor dos tributos iludidos não 
supera o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite fixado pela Receita Federal para 
o ajuizamento da execução fiscal (Lei nº 10.522/02, art. 20). 3. Discordância do Juízo da 
4ª Vara Federal de Cascavel/PR, em razão da existência de reiteração delitiva. Remessa 
dos autos na forma do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 
13.964/19. 4. Acerca da ocorrência de reiteração delitiva, o membro do MPF oficiante 
apontou a existência de mais de 04 registros de auto de infração com apreensão de 
mercadorias em desfavor da autuada, nos últimos 5 (cinco) anos (dentre outras 
mercadorias, mais de 800 unidades de alfajor). Mercadorias avaliadas em R$ 8.328,04. 
Tributos iludidos no montante de R$ 4.164,02. 5. Inicialmente, expresso veemente ressalva 
de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a 
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aplicação de norma de Direito Penal ao caso concreto. O valor supostamente iludido 
equivale a menos de 50% (cinquenta por cento) daquele que a União tem interesse em 
efetuar cobrança judicial de débitos fiscais (art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizadas pelas 
Portarias nº 75/12 e nº 130/12 do Ministério da Fazenda). 6. Desse modo, tendo a União 
renunciado à execução forçada do crédito, por considerar que os custos e os benefícios não 
compensariam a judicialização da demanda, não faz sentido algum promover a ação penal 
em tais casos, dado o caráter subsidiário do Direito Penal. Em que pese a existência de 
indicativos de reiteração delitiva da mesma espécie no caso, a lei penal não deve ser 
invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, motivo pelo qual 
os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa 
natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. 7. Contudo, 
buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar variação de resultado de 
julgamentos por conta de composições diferenciadas nas sessões de revisão da 2ª CCR, 
voto acompanhando a maioria do Colegiado que não admite, com fundamento no 
Enunciado nº 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho 
quando verificada a reiteração da conduta. A atual posição majoritária da 2ª Câmara é no 
sentido da possibilidade da aplicação da tese da insignificância apenas no caso de prática 
de uma conduta de crime de descaminho até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
o tributo iludido, deixando, assim, de avaliar e permitir o somatório dos tributos sonegados 
decorrentes de várias condutas, ainda que abaixo do patamar referido, por reconhecê-las 
como um comportamento de maior grau de reprovabilidade. 8. Devolvam-se os autos ao 
ofício originário para prosseguimento da persecução, propondo, se for o caso, o acordo de 
não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, 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.   

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

 
214. Expediente: JF/PR/CUR-5066949-

83.2021.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 87/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a introdução, no 
dia 25/08/2020, de produtos de procedência estrangeira (27 antenas, 6 receptores de 
satélite, 2 celulares e outros itens) em território nacional, por via terrestre, sem 
documentação probatória de sua regular importação. Mercadorias avaliadas em R$ 
19.891,56. Tributos iludidos (II + IPI) no importe de R$ 6.094,65. 2. Consta dos autos que 
a pessoa física envolvida no delito em apreço possui outra autuação fiscal, por fatos 
análogos, nos últimos 05 (cinco) anos, com mercadorias apreendias avaliadas em R$ 
6.471,20 e tributos (II + IPI) no importe de R$ 2.051,16. 3. O membro do MPF promoveu 
o arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Discordância do Juízo federal, 
ante a notícia de reiteração delitiva, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do 
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 
deste Colegiado: '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'. 6. A atual 
composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida 
a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo(a) 
contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução 
do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 
10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de 
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o Direito Penal deveria 
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas 
sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal nos últimos 5 (cinco) 
anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui 
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intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 
9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-
se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro 
do MPF 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). 

 
215. Expediente: JF/PR/CUR-5071924-

51.2021.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 407/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível prática do 
crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, por parte dos responsáveis da 
empresa N.M.C.C. de V.EIRELLI, tendo em vista a apreensão de mercadorias de 
procedência estrangeira desprovidas da documentação comprobatória de sua regular 
introdução no país. Foi lavrado auto de infração e apreensão de mercadorias, avaliadas em 
R$ 2.653,26 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos). 2. 
Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que não há autuações em nome dos sócios 
J.C.D. e C.K., encaminhando, contudo, o histórico de apreensões em nome da pessoa 
jurídica investigada, que apresenta duas apreensões constantes de processos de auto de 
infração. A soma das mercadorias apreendidas perfaz o montante de R$ 13.671,41 (treze 
mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos). O total devido a título de II 
e IPI corresponde a R$ 8.162,33 (oito mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três 
centavos. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no 
princípio da insignificância e no Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4. Discordância do Juízo da 
23ª Vara Federal de Curitiba/PR no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância 
quando evidenciada a habitualidade delitiva, independentemente do valor dos tributos 
suprimidos. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação 
anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado nº 49 deste Colegiado: 
'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'. 6. A atual composição 
da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da 
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos 
anteriores à presente autuação, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de 
R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 
08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra 
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos 
tributos iludidos pelo(a) contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' 
totalizar valor bem inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, 
não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 
130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos 
consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, 
muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio 
para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado nº 49 da 
2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outra 
autuação fiscal nos últimos 5 (cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os 
elementos indicam que a importação possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do 
princípio da bagatela na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o 
acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se à Procuradora oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 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. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
216. Expediente: JF/PR/GUAI-5001317-

59.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 5115/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 334-A DO CP. 

APREENSÃO DE 690 MAÇOS DE CIGARROS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(ART. 28 DO CPP ' COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19). EXISTÊNCIA 
DE REITERAÇÃO NA MESMA CONDUTA DELITIVA. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO Nº 90 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-A do 
CP), em razão da apreensão, em 03/12/2020, de 690 maços de cigarros, de origem 
estrangeira, em poder do autuado, sem comprovação da regular importação. 2. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela incidência do princípio da 
insignificância. 3. O Juízo Federal discordou da manifestação do MPF, por considerar que 
a jurisprudência, no âmbito do TRF/4ª Região, admite a aplicação da insignificância nas 
hipóteses em que a quantidade de cigarros apreendidos não exceder a 500 maços (a 
apreensão ultrapassa esse limite). 4. Revisão de arquivamento (art. 28 do CPP ' com redação 
anterior à Lei nº 13.964/19). 5. De acordo com 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'. 
6. Da análise dos autos, constata-se que há, em desfavor do autuado, um outro registro de 
auto de infração ' instaurado nos últimos cinco anos à presente autuação (em 2018) ' pela 
introdução ilegal de 1.100 maços de cigarros em território nacional. 7. Diante de tal 
circunstância, não se admite a aplicação do princípio da insignificância/bagatela ao presente 
caso, visto que a soma de cigarros apreendidos, contabilizando as duas apreensões, 
ultrapassa o limite estipulado no referido Enunciado nº 90. 8. Não homologação do 
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, 
se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto. 9. Registre-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 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 autuado, pela prática do crime de contrabando de cigarros.  

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

 
217. Expediente: JF/PR/MGA-5014728-

22.2018.4.04.7003-IP - Eletrônico  
Voto: 514/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP ' COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/19). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 26 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime 
previsto no art. 297, § 4°, do CP, tendo em vista a falta de anotação devida na carteira de 
trabalho de funcionário de determinada pessoa jurídica privada. 2. O Procurador da 
República promoveu o arquivamento com fundamento na atipicidade, alegando que 'o 
vínculo empregatício de L. C. na condição de motorista de caminhão foi reconhecido em 
audiência de conciliação na Justiça do Trabalho de Nova Esperança-PR, entretanto, há 
dúvidas sobre as condições do contrato de trabalho, inclusive acerca da identificação da 
empresa empregadora e do período do contrato em cada empresa, eis que os réus na ação 
trabalhista eram ('), sendo que a indiciada J. disse que L. se esquivava de entregar a CTPS 
para registro e J. afirmou não saber se L. havia ou não sido registrado e, em suas 
declarações, se referiu apenas à empresa (') Assim, ausente nos autos indícios de que os 
responsáveis legais pela empresa J. H. V. ME. tenham tido o dolo de fraudar a Previdência 
Social com a omissão da anotação do contrato de trabalho de L. C.'. 3. O Juiz discordou da 
manifestação do MPF e remeteu os autos à 2a CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei 13.964/19). 4. Assiste razão ao membro do MPF oficiante, visto que 
não há elementos de prova suficientes que apontem para a prática de eventual crime, apenas 
informação da falta de anotação em CTPS. Ademais, consta dos autos notícia de que o 
vínculo empregatício foi reconhecido em audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, 
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na qual a parte reclamada comprometeu-se a regularizar a situação. 5. Tais as 
circunstâncias, aplica-se ao caso o Enunciado 26 da 2a CCR, que assim dispõe: '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)'. 6. Manutenção do 
arquivamento.  

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

 
218. Expediente: JF/PR/MGA-5016460-

67.2020.4.04.7003-IP - Eletrônico  
Voto: 39/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) 

PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE 
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A PARTICIPAÇÃO DOS 
INVESTIGADOS NA CONDUTA DELITIVA. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de uso 
de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) falso perante a Polícia 
Rodoviária Federal no dia 01/11/2020. 2. Segundo consta, 'J. O. S. reafirmou as alegações 
prestadas aos policiais e lavradas no Boletim de Ocorrência, informando, em suma, que S. 
A. S. foi o vendedor do veículo que apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual lhe 
ofereceu emprestada a Fiat ('), que estava com o documento falso e chassi adulterado 
(evento 1 ' INQ1, p. 14). Por sua vez, inquirido sobre os fatos, S. A. S. declarou que trabalha 
com venda de veículos e guardava o veículo para seu irmão, A. V. S., o qual adquiriu o 
veículo abordado e posteriormente tomou conhecimento da alteração no chassi, tendo 
reportado o fato à Polícia Civil de São Paulo, que lhe entregou o veículo na condição de 
fiel depositário (') Para comprovar tais informações, foram juntados aos autos a petição de 
restituição do veículo, contrato de financiamento relativo a ele e Boletim de Ocorrência 
lavrado na Polícia Civil de São Paulo'. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento, por entender que 'os indícios apontam a ausência de dolo nas condutas dos 
indiciados, o que afasta a autoria delitiva'. 4. Discordância do Juízo federal, considerando 
prematuro o arquivamento, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP 
(com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 5. Como bem 
ressaltou o membro do MPF, 'embora comprovada a materialidade do crime por ter sido 
apresentado o CRLV contendo falsidades aos Policiais Rodoviários Federais, e o veículo 
possuir adulteração em seus sinais identificadores, os indícios apontam que não havia 
conhecimento acerca da falsidade do documento por parte de J. O. S., bem como, A. V. S. 
possui a guarda do veículo concedida por Autoridade Policial, consequentemente não houve 
dolo nas condutas praticadas pelos indiciados'. 6. Manutenção do arquivamento, sem 
prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
219. Expediente: JF-RJ-5001745-

23.2021.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 243/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

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

CP, ART. 171, § 3º. SAQUE PÓS-ÓBITO DE DUAS PARCELAS DE VALORES 
RELATIVOS À PENSÃO POR MORTE. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO 
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/19). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA 
DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 E DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 
2a CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial 
instaurado em 22 de fevereiro de 2016 por requisição do MPF a partir de peças de 
informação, em especial representação da Coordenação de Recursos Humanos da 
Polícia Federal, objetivando apurar eventual prática do delito previsto no art. 171, § 3º, 
do CP, tendo em vista a constatação de saques pós-óbito, em dezembro de 2013 e 
janeiro de 2014, de valores relativos à pensão por morte, creditados na conta da 
pensionista E. I. L., falecida em 17 de novembro de 2013. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento, ante a inexistência de elementos suficientes de 
autoria. 3. Discordância do Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 
porquanto 'negando-se o MPF a regularizar a documentação da cautelar de quebra de 
sigilo requerida pelo próprio Parquet para apurar a autoria delitiva, é incabível o 
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arquivamento do feito por falta de indícios de autoria'. 4. Razão assiste à representante 
do Ministério Público Federal. 5. Segundo consta do apuratório, no evento 1, INQ2, fl. 
17, o Banco do Brasil informou que não foi feita a reversão da conta em nome de E. I. 
L. para a conta única do Tesouro Nacional, no valor de 20.104,11 (vinte mil, cento e 
quatro reais e onze centavos), por insuficiência de saldo. No evento 1, INQ2, fl. 118, a 
instituição bancária relatou, ainda, que as operações de saque na conta referida, nos 
meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, foram efetivadas com uso de cartão e 
senha, não existindo cadastro de procurador. 6. Nesse contexto, passados mais de oito 
anos da prática do suposto ato criminoso, como bem ressaltou a Procuradora oficiante, 
não se vislumbram indícios de autoria. Ainda que o valor debitado tenha sido sacado 
por terceiros, mostra-se inviável o prosseguimento das investigações no sentido de se 
obter o registro visual no momento do saque. Não foi possível obter elementos 
informativos mínimos capazes de identificar as prováveis pessoas envolvidas na ação 
delituosa. Ressalte-se que não existia procurador ou representante legal cadastrado no 
benefício da segurada. Assim, tendo em vista o decurso do tempo, visto que o último 
saque foi feito em janeiro de 2014, somado ao fato de o presente inquérito perdurado 
durante quase seis anos, torna-se infrutífero qualquer esforço e custos a serem 
envidados, inclusive a requisição ao Banco do Brasil de dados eventualmente faltantes 
referentes à medida cautelar de quebra de sigilo bancário. 7. Aplicação por analogia do 
Enunciado 68 da 2a CCR, que assim dispõe: 'É cabível o arquivamento de 
procedimento investigatório em relação a crime de estelionato em detrimento do INSS 
cometido mediante saques indevidos de benefícios previdenciários após o óbito do 
segurado quando constatadas(a) a realização de saques por meio de cartão magnético, 
(b) a inexistência de renovação da senha, (c) a inexistência de procurador ou 
representante legal cadastrado na data do óbito e (d) a falta de registro visual, 
cumulativamente, a demonstrar o esgotamento das diligências investigatórias 
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente 
idônea'. 8. Além disso, conforme se extrai da Orientação nº 4 desta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, prevalece o arquivamento de notícias de fato quando há 
ausência de comprovação de dolo, notadamente em saques pós-óbito de até três 
parcelas do benefício previdenciário. 9. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo 
do art. 18 do CPP.  

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

 
220. Expediente: JF-RJ-5121918-

76.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 338/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP. POSSÍVEL CRIME DE USO DE 

DOCUMENTO FALSO POR ESTRANGEIRO PARA PERMANÊNCIA NO 
BRASIL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS MÍNIMOS DE INFRAÇÃO PENAL. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO 
FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório do MP 
instaurado a partir de denúncia apócrifa noticiando que A.F. e E.O.D. obtiveram 
documentos falsos atestando que são casados entre si, contudo, teriam constituído 
matrimônio com outras pessoas não residentes no Brasil. A.F seria casado com pessoa 
residente em Toronto, no Canadá e E.O.D seria casada com com pessoa residente em 
Portugal ou em Tui, na Espanha. 2. Afirma, o representante anônimo que o casamento 
'forjado' entre A.F e E.O.D permitiu que àquele permanecesse no Brasil e trabalhasse 
em território nacional. Por fim, irresigna-se com o inadimplemento de A.F das 
mensalidades que teria se comprometido a pagar à sua suposta esposa residente em 
Toronto. 3. A Autoridade Policial manifestou-se pela inexistência de indícios mínimos 
para adoção de medidas investigativas, tendo em vista que a 'notícia faz referência a 
eventos vagos, imprecisos e incoerentes.' 4. Na sequência, a Procuradora oficiante 
requereu o arquivamento do PIMP por ausência de justa causa para instauração de 
inquérito policial, diante da ausência de indícios mínimos da prática de infração penal. 
5. O Juiz Federal discordou das razões invocadas pelo Ministério Público Federal ao 
considerar que: 'a notícia crime narra fato, em tese, penalmente típico (obtenção e uso 
de documentos falsos, inclusive para fins migratórios). Embora seja anônima e não 
contenha cópia dos supostos documentos falsos, a notícia fornece dados (nomes, 
endereços, telefones e fotos) suficientes para uma verificação preliminar de 
procedência das informações, o que torna o arquivamento aparentemente prematuro.'. 
Assim, determinou a intimação do parquet para reavaliar o encerramento das apurações 
e o órgão ministerial insistiu na promoção de arquivamento. 6. Encaminhado os autos 
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à 2ª CCR, na forma do art. 28 do CPP e 62, IV da LC n. 75/93. 7. No caso em análise, 
não obstante a notícia crime trazer nome e fotos do suposto casal A.F e E.O.D, não há 
nenhum indício de que estes contraíram matrimônio entre si e com outras pessoas 
residentes em outro país, ou seja, sequer houve menção dos supostos cônjuges de A. F 
e de E. O. D., bem como não foi acostado documento que atestasse o aludido 
matrimônio. Portanto, não há nenhuma informação segura de que A.F seria casado com 
pessoa residente em Toronto e que E.O.D seria casada com pessoa residente em 
Portugal ou Espanha, bem como não é possível inferir que são casados entre si apenas 
pelas fotos do casal. 8. Dessa forma, os elementos trazidos pelo representante anônimo 
não são suficientes para corroborar suas alegações, o que inviabiliza a adoção de uma 
linha investigativa. 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). 

 
221. Expediente: JFRS/SLI-APN-5003718-

55.2021.4.04.7106 - Eletrônico  
Voto: 119/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA 
DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL 
DA RELATORA. DESCABIDA E DESPROPORCIONAL A APLICAÇÃO DO 
DIREITO PENAL AO CASO CONCRETO. VOTO ACOMPANHANDO A MAIORIA 
DO COLEGIADO, DE MODO A EVITAR VARIAÇÃO DE RESULTADOS DE 
JULGAMENTO POR CONTA DE COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS NAS 
SESSÕES DE REVISÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO, COM EXAME 
DA POSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, NA FORMA DO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de notícia de 
fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) em virtude 
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação 
de ingresso regular no país (15 tapetes grandes de sala e 16 cobertores). Mercadorias 
avaliadas em R$ 4.107,14. Tributos iludidos (II + IPI) no montante de R$ 1.833,55. 2. O 
membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender aplicável ao 
caso vertente o princípio da insignificância, uma vez que o valor dos tributos iludidos não 
supera o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite fixado pela Receita Federal para 
o ajuizamento da execução fiscal (Lei nº 10.522/02, art. 20). 3. Discordância do Juízo da 
2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, em razão da existência de reiteração 
delitiva. Remessa dos autos na forma do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida 
pela Lei nº 13.964/19. 4. Acerca da ocorrência de reiteração delitiva, o membro do MPF 
oficiante apontou a existência de mais 03 registros de auto de infração com apreensão de 
mercadorias em desfavor da autuada, nos últimos 5 (cinco) anos (dentre outras 
mercadorias, 2 ventiladores, 3 garrafas térmicas, 15 escovas de cabelo elétrica, 7 jaquetas, 
3 tapetes grandes, 24 garrafas de 1 litro de uísque). Mercadorias avaliadas em R$ 5.964,65. 
Tributos iludidos no montante de R$ 2.113,23. 5. Inicialmente, expresso veemente 
ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida 
a aplicação de norma de Direito Penal ao caso concreto. O valor supostamente iludido 
equivale a menos de 50% (cinquenta por cento) daquele que a União tem interesse em 
efetuar cobrança judicial de débitos fiscais (art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizadas pelas 
Portarias nº 75/12 e nº 130/12 do Ministério da Fazenda). 6. Desse modo, tendo a União 
renunciado à execução forçada do crédito, por considerar que os custos e os benefícios 
não compensariam a judicialização da demanda, não faz sentido algum promover a ação 
penal em tais casos, dado o caráter subsidiário do Direito Penal. Em que pese a existência 
de indicativos de reiteração delitiva da mesma espécie no caso, a lei penal não deve ser 
invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, motivo pelo qual 
os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações 
dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. 7. 
Contudo, buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar variação de resultado de 
julgamentos por conta de composições diferenciadas nas sessões de revisão da 2ª CCR, 
voto acompanhando a maioria do Colegiado que não admite, com fundamento no 
Enunciado nº 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho 
quando verificada a reiteração da conduta. A atual posição majoritária da 2ª Câmara é no 
sentido da possibilidade da aplicação da tese da insignificância apenas no caso de prática 
de uma conduta de crime de descaminho até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
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o tributo iludido, deixando, assim, de avaliar e permitir o somatório dos tributos sonegados 
decorrentes de várias condutas, ainda que abaixo do patamar referido, por reconhecê-las 
como um comportamento de maior grau de reprovabilidade. 8. Devolvam-se os autos ao 
ofício originário para prosseguimento da persecução, propondo, se for o caso, o acordo de 
não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, 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.   

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

 
222. Expediente: JFRS/SLI-5002547-

63.2021.4.04.7106-APN - 
Eletrônico  

Voto: 213/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Suposto crime 
de descaminho. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com 
base no princípio da insignificância, observando que: 'No caso, o valor estimado dos 
tributos iludidos (II+IPI), excluídos os valores relativos a PIS, a COFINS, juros e multa, 
atingiu o montante de R$ 1.224,70' No entanto, o investigado, no período de 05 (cinco) 
anos, foi flagrado em 02 (duas) oportunidades pela prática de infração da mesma natureza, 
sendo que a soma dos tributos iludidos atingiu o montante de R$ 14.174,66' Sendo assim, 
mesmo que no âmbito formal reconheça-se na conduta do autuado todos os elementos do 
crime de descaminho, a lesão provocada não tem a força necessária para caracterizar a 
tipicidade material, justificando, assim, a aplicação de sanção penal. Isso porque o valor 
dos tributos iludidos não ultrapassou o limite de R$ 20.000,00''. 3. Discordância do Juízo 
federal. Argumento de que a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da 
insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c 
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 
'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'. 6. A atual composição 
da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da 
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e 
descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos 
pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na 
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da 
Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins 
de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria 
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas 
sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos cinco 
anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui 
intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 
9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-
se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro 
do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos 
outros 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). 

 
223. Expediente: JFRS/SLI-5002677-

53.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 118/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
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SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de descaminho. No dia 18/06/2019, 

na rodovia BR-158, no município de Santana do Livramento-RS, a Receita Federal 
apreendeu, em poder da ora noticiada (R.B.P.), mercadorias de origem estrangeira 
irregularmente introduzidas em território nacional. O valor estimado dos tributos iludidos 
atingiu o montante de R$ 2.477,49. Promoção de arquivamento, com base no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo federal, ao argumento de que a reiteração delitiva 
afasta a incidência do princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do CPP (redação 
anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta, R.J.P. 
registra apenas uma outra apreensão de mercadorias estrangeiras, no dia 13/12/18, 
avaliadas em R$ 744,51 (sendo R$ 372,25 o valor dos tributos iludidos). Autuação esta 
que não podem ser considerada para efeito de reiteração na esfera penal, uma vez que as 
mercadorias foram avaliadas abaixo da cota de isenção vigente estabelecida pela Receita 
Federal para entrada de mercadorias estrangeiras no país (Instrução Normativa RFB nº 
1059/2010). Conforme o Enunciado nº 74/2ª CCR: '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'. Quanto ao caso em análise, inexistindo reiteração e 
tendo em vista o valor do tributo iludido (R$ 2.477,49), cabível é a aplicação do princípio 
da insignificância, nos termos do Enunciado nº 49/2ª 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.' 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: JFRS/SLI-5002696-

59.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 115/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Alfândega 
da Receita Federal em Uruguaiana/RS. No dia 04/05/2020, durante operação de 
fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal reteve mercadorias de origem estrangeira que 
estavam sendo transportadas sem provas de sua regular importação em território nacional. 
O valor dos tributos federais iludidos é de R$ 3.820,65. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância, 
considerando o valor dos impostos iludidos no presente expediente e que em nome do 
representado consta apenas uma outra apreensão, que atinge o valor de R$ 3.511,55. 3. 
Discordância do Juízo federal. Argumento de que a reiteração delitiva afasta a aplicação 
do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 
13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 
deste Colegiado: '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'. 6. A atual 
composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e 
descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos 
pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na 
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da 
Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins 
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de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria 
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas 
sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal nos últimos cinco 
anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui 
intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 
9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-
se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro 
do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento do 
outro procedimento investigatório já existente 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). 

 
225. Expediente: JFRS/SLI-5002809-

13.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 112/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA 
DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL 
DA RELATORA. DESCABIDA E DESPROPORCIONAL A APLICAÇÃO DO 
DIREITO PENAL AO CASO CONCRETO. VOTO ACOMPANHANDO A MAIORIA 
DO COLEGIADO, DE MODO A EVITAR VARIAÇÃO DE RESULTADOS DE 
JULGAMENTO POR CONTA DE COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS NAS 
SESSÕES DE REVISÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO, COM EXAME 
DA POSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, NA FORMA DO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de notícia de 
fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) em virtude 
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação 
de ingresso regular no país (3.300 pares de meia, 1 licor amarula, 1 gim bombay sapphire 
e 3 vodcas absolut). Mercadorias avaliadas em R$ 18.832,55. Tributos iludidos no 
montante de R$ 9.107,38. 2. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do 
feito por entender aplicável ao caso vertente o princípio da insignificância, uma vez que o 
valor dos tributos iludidos não supera o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite 
fixado pela Receita Federal para o ajuizamento da execução fiscal (Lei nº 10.522/02, art. 
20). 3. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, em razão 
da existência de reiteração delitiva. Remessa dos autos na forma do art. 28 do CPP, na 
redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. 4. Acerca da ocorrência de reiteração 
delitiva, o membro do MPF oficiante apontou a existência de mais 01 registro de auto de 
infração com apreensão de mercadorias em desfavor do autuado, nos últimos 5 (cinco) 
anos (mesa de som, caixa acústica e fone de ouvido). Mercadorias avaliadas em R$ 
10.202,73. Tributos iludidos no montante de R$ 5.101,36. 5. Inicialmente, expresso 
veemente ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional 
e descabida a aplicação de norma de Direito Penal ao caso concreto. O valor supostamente 
iludido equivale a menos de 50% (cinquenta por cento) daquele que a União tem interesse 
em efetuar cobrança judicial de débitos fiscais (art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizadas 
pelas Portarias nº 75/12 e nº 130/12 do Ministério da Fazenda). 6. Desse modo, tendo a 
União renunciado à execução forçada do crédito, por considerar que os custos e os 
benefícios não compensariam a judicialização da demanda, não faz sentido algum 
promover a ação penal em tais casos, dado o caráter subsidiário do Direito Penal. Em que 
pese a existência de indicativos de reiteração delitiva da mesma espécie no caso, a lei penal 
não deve ser invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, 
motivo pelo qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para 
evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do 
tipo penal. 7. Contudo, buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar variação de 
resultado de julgamentos por conta de composições diferenciadas nas sessões de revisão 
da 2ª CCR, voto acompanhando a maioria do Colegiado que não admite, com fundamento 
no Enunciado nº 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho 
quando verificada a reiteração da conduta. A atual posição majoritária da 2ª Câmara é no 
sentido da possibilidade da aplicação da tese da insignificância apenas no caso de prática 
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de uma conduta de crime de descaminho até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
o tributo iludido, deixando, assim, de avaliar e permitir o somatório dos tributos sonegados 
decorrentes de várias condutas, ainda que abaixo do patamar referido, por reconhecê-las 
como um comportamento de maior grau de reprovabilidade. 8. Devolvam-se os autos ao 
ofício originário para prosseguimento da persecução, propondo, se for o caso, o acordo de 
não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, facultando-se à Procuradora da 
República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto.   

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

 
226. Expediente: JFRS/SLI-5002820-

42.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 5413/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão, no 
dia 20/10/2020, de produtos de procedência estrangeira (entre eles, 23 balanças digitais) 
sem documentação probatória de sua regular importação. Tributos federais iludidos (II + 
IPI) no importe de R$ 2.968,96. 2. Consta dos autos que um dos investigados registra outra 
autuação fiscal, por fatos análogos, nos últimos 05 (cinco) anos, cujos tributos somam R$ 
1.123,15. 3. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio da 
insignificância. 4. Discordância do Juízo federal em relação ao investigado L. S. M., ante 
a notícia de reiteração delitiva, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do 
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 
49 deste Colegiado: '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'. 6. A atual 
composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e 
descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos 
pelo(a) contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior 
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na 
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da 
Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins 
de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria 
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas 
sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal nos últimos 5 (cinco) 
anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui 
intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 
9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-
se à Procuradora oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira 
a designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o 
membro do MPF 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). 

 
227. Expediente: JF-SE-0800309-

76.2021.4.05.8503-PET - 
Eletrônico  

Voto: 190/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
EM SERGIPE 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 

nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em créditos contratados com o Banco do 
Nordeste do Brasil - BNB, mediante a aplicação em finalidade(s) diversa(s) de recursos 
federais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Informação 
de que o beneficiário não comprovou a aplicação dos recursos repassados na(s) 
finalidade(s) prevista(s) em contrato(s), nos montantes de R$ 8.639,60 e R$ 3.791,00, 
celebrados em 08/03/06 e 25/05/06 e com vencimentos em 08/03/14 e 25/12/06, 
respectivamente. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito pela 
prescrição da pretensão punitiva - pena máxima em abstrato: 06 anos; art. 109, III, do 
CP: prescrição em 12 anos; transcurso de mais de doze anos desde a data de celebração 
do(s) contrato(s). Discordância do Juízo da 8ª Vara Federal de Sergipe/PE (a 
consumação ocorre quando da efetiva aplicação dos recursos em finalidade diversa). 
Remessa dos autos na forma do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela 
Lei nº 13.964/19. Assiste razão ao Juízo Federal, contudo, a 2ª CCR possui 
entendimento firmado no sentido de que a não aplicação dos recursos obtidos por meio 
do PRONAF na(s) finalidade(s) prevista(s) no(s) contrato(s) não configura, por si só, 
a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86, tratando-se o(s) fato(s) de 
mero(s) descumprimento(s) contratual(is), passível(is) de responsabilização cível e 
administrativa. Ausência de elementos que permitam concluir que o beneficiário 
utilizou-se de meio fraudulento para obter o(s) referido(s) financiamento(s). Ausência 
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Insistência no 
arquivamento por fundamento diverso, 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). 

 
228. Expediente: JF/SP-5002391-

56.2021.4.03.6119-IP - 
Eletrônico  

Voto: 320/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO DE DOCUMENTOS FALSOS PARA OBTENÇÃO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PRIVADA. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI 
7.492/1986. OTIMIZAÇÃO DAS APURAÇÕES DE FRAUDES EM 
FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS COM A INSERÇÃO NO PROJETO 
PROMETHEUS. O PROSSEGUIMENTO ISOLADO DA PRESENTE 
INVESTIGAÇÃO É MEDIDA INEFICAZ E IMPRODUTIVA. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do 
crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/1986, em decorrência do uso de documentos falsos 
para obtenção de financiamento de veículo automotor perante instituição financeira 
privada. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na 
atipicidade, bem como, subsidiariamente, pela inexistência de indícios mínimos de 
autoria, mesmo após diligências empreendidas pela Polícia. 3. Discordância do Juízo 
federal, considerando necessário o aprofundamento das investigações, e remessa dos 
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) 
c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Inicialmente, cumpre ressaltar que os fatos narrados 
configuram, em tese, o crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/1986. Precedentes da 2a 
CCR (1.00.000.022240/2020-61, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021) e do STJ (CC 
158.548/PI, Terceira Seção, DJe 01/08/2018). 5. Entretanto, em razão da grande 
quantidade de comunicações de fraudes em financiamentos de veículos e da baixa 
resolução dos procedimentos, esse tipo de crime foi inserido no Projeto Prometheus por 
meio da Portaria Conjunta 001/2020-COGERDICOR/PF, de 01/04/2020, com o objetivo 
de otimizar as investigações. 6. O Projeto Prometheus é resultado da constatação de que 
com a instauração de inquéritos para cada notícia-crime, sem um prévio trabalho de 
análise de dados e uma metodologia própria de enfrentamento a determinados tipos de 
delito, em breve, haverá uma enorme quantidade de investigações isoladas, em todo o 
país, com pouco ou nenhum resultado, além de sobrecarga de trabalho e a desnecessária 
abertura de inquéritos referentes ao mesmo tema, com desperdício de recursos humanos 
e materiais. Utilizado no trato de notícias-crimes em massa, o Projeto Prometheus tem 
como objetivo garantir que os esforços investigativos da Polícia Federal sejam 
direcionados para a realização de operações especiais de polícia judiciária, evitando a 
instauração de centenas ou de milhares de inquéritos policiais lastreados em fatos 
isolados. 7. Nesse contexto, tendo em vista que as diligências iniciais realizadas pela 
Polícia não lograram identificar elementos indicativos da autoria do crime, verifica-se 
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que o prosseguimento isolado da presente investigação é medida ineficaz e improdutiva, 
o que justifica o arquivamento. 8. Necessidade de inclusão dos dados obtidos neste 
inquérito no Projeto Prometheus. 9. Precedentes congêneres da 2a CCR: JF-DF-
1001501-25.2019.4.01.3400-INQ, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; JF-DF-
1016627-52.2018.4.01.3400-INQ, Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021; JF-DF-INQ-
1004270-06.2019.4.01.3400, Sessão de Revisão 806, de 26/04/2021; JF-DF-1018881-
95.2018.4.01.3400-INQ, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021; todos unânimes. 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). 

 
229. Expediente: JF/SP-5005307-

71.2021.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 157/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO DE DOCUMENTOS FALSOS PARA OBTENÇÃO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 
REVISÃO (2ª CCR). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA 
AUTORIA DELITIVA. ENTENDIMENTO DE QUE O PROSSEGUIMENTO 
ISOLADO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO É MEDIDA INEFICAZ E 
IMPRODUTIVA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, COM A INCLUSÃO 
DO FEITO NA BASE DE DADOS DO PROJETO PROMETHEUS. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar notícia-crime de possível prática do fato descrito no art. 
19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de 
financiamento de veículo automotor perante instituição financeira. 2. Promoção de 
arquivamento, ao argumento, em resumo, de que a conduta em análise é atípica, 
primeiro, porque o prejuízo causado não atinge a higidez do Sistema Financeiro 
Nacional (que é o bem jurídico tutelado pela Lei nº 7.492/86), segundo, porque a 
instituição financeira prejudicado não teria adotado a cautela devida para a realização do 
empréstimo de seu dinheiro. Ademais disso, o Procurador oficiante sustenta que as 
diligências empreendidas pela Polícia não lograram identificar o autor do suposto fato 
ilícito, não remanescendo no presente outras diligências que, se encetadas, possam 
conduzir a uma tal identificação. 3. Discordância do Juízo Federal. Aduz o magistrado, 
em síntese: 'A narrativa apresentada pela suposta vítima G' à polícia civil contém 
elementos que se subsomem, em tese, ao delito do art. 19 da Lei n. 7.492/86, eis que 
aponta a tomada de crédito no valor de R$ 98 mil, cuja finalidade era a aquisição de 
automóvel, com documentos falsos em seu nome e sem seu consentimento. A 
investigação se limitou a tomar o depoimento da suposta vítima do fato', de modo que 
não há elementos suficientes para afirmar, neste momento, que o fato é atípico ou que 
não há elementos necessários para elucidar a autoria delitiva.' 4. 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. 5. Quanto à tipicidade do fato, é pacífico o entendimento do STJ 
'no sentido de que, para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei n. 7.492/86, 
basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira com 
destinação específica dos valores obtidos. Nessa linha de raciocínio, o crime tipificado 
no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial 
abalo ao Sistema Financeiro.' (CC 161.537/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018). Outros 
precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 167.315/PR, julgado em 28/08/2019, DJe 
06/09/2019; CC 161.707/MA, julgado em 12/12/2018, DJe 19/12/2018. 6. Com relação 
à apuração do crime, em razão da grande quantidade de comunicações de fraudes em 
financiamentos de veículos e da baixa resolução dos procedimentos, esse tipo de delito 
foi inserido no Projeto Prometheus por meio da Portaria Conjunta nº 001/2020-
COGERDICOR/PF, de 01/04/2020, com o objetivo de otimizar as investigações. 7. O 
Projeto Prometheus é resultado da constatação de que com a instauração de inquéritos 
para cada notícia-crime, sem um prévio trabalho de análise de dados e uma metodologia 
própria de enfrentamento a determinados tipos de delito, em breve, haverá uma enorme 
quantidade de investigações isoladas, em todo o país, com pouco ou nenhum resultado, 
além de sobrecarga de trabalho e a desnecessária abertura de inquéritos referentes ao 
mesmo tema, com desperdício de recursos humanos e materiais. Utilizado no trato de 
notícias-crimes em massa, o Projeto Prometheus tem como objetivo garantir que os 
esforços investigativos da Polícia Federal sejam direcionados para a realização de 
operações especiais de polícia judiciária, evitando a instauração de centenas ou de 
milhares de inquéritos policiais lastreados em fatos isolados. 8. Assim, necessário se faz 
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que as informações constantes dos presentes autos sejam integradas ao banco de dados 
do Projeto Prometheus, o qual reunirá elementos acerca de delitos de mesma espécie 
(fato que confere maior racionalidade e eficiência à atividade persecutória policial). 9. 
Nesse contexto, em que as diligências iniciais realizadas pela polícia não lograram 
identificar elementos mínimos indicativos da autoria do crime e com a devida inclusão 
nas bases do Projeto Prometheus, verifica-se que o prosseguimento isolado da presente 
investigação é medida ineficaz e improdutiva que justifica o arquivamento. 10. 
Manutenção do arquivamento, com a devida inclusão do feito nas bases do Projeto 
Prometheus.   

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

 
230. Expediente: JF-CPS-0000524-

29.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 373/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERTAR A PROPOSTA. 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 
suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. 2. O Ministério Público 
Federal manifestou-se no sentido de que, superada a fase pré-processual, embora a 
norma do art. 28-A do CPP tenha caráter híbrido, permitindo sua retroatividade por ser 
norma mais benéfica ao réu, é certo que tal retroatividade resvala no princípio do 
tempus regit actum, havendo necessidade de uma convergência entre ambos, qual seja, 
o acordo de não persecução penal é cabível nos casos de crime cometidos antes da 
entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, porém limita-se ao recebimento da denúncia. 
3. Inconformada, a defesa requereu a remessa dos autos a este Colegiado, nos termos 
do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da 
ação penal, até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos que estavam em 
trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora em análise ', 
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a 
e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar que a controvérsia está em debate 
no HC nº 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o 
Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do 
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a 
processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do 
surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 
7. 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). 

 
231. Expediente: JF-CPS-0002123-

37.2018.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 485/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DO 

CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90, 
NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69 DO CP. RECUSA DO MPF EM OFERECER O 
ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPP ESTIPULANDO SOBRE A 
PREPONDERÂNCIA DE NORMA ESPECIAL OU SOBRE O VALOR DO 
PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO IMPEDITIVA PARA O OFERECIMENTO DO 
ANPP. 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 proposta em desfavor de C.E. de 
C. M., D.E.M. de S.D., P.H. da C.A. e J.R.L.F., como incursos nas sanções do art. 1º, 
I, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal, este 
último também incurso nas penas do art. 299 do Estatuto Repressivo. 2. O Procurador 
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da República oficiante asseverou que as condições subjetivas para o oferecimento do 
acordo de não persecução penal não se encontram satisfeitas. O elevado valor do 
crédito tributário constituído, ainda que não vede, contraindica o acordo como 
suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. 3. Petição da defesa do acusado 
C.E. de C.M. pugnando pela aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O Juízo da 3ª 
Vara Federal de Sorocaba/SP, ante a manifestação da defesa, determinou a remessa 
dos autos a este órgão revisional. 5. Os crimes tributários, assim como o 
inadimplemento de parcelamento tributário, não estão no rol das hipóteses legais 
impeditivas da celebração do ANPP. Caso satisfeitos os demais requisitos previstos no 
art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá estipular a reparação do 
prejuízo causado 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. 
Ademais, o membro do MPF deve analisar a questão relacionada à eventual 
impossibilidade de reparação total do dano (art. 28-A, I, do CPP). Precedente 
congênere da 2ª CCR: JF/PR/CAS-5004040-24.2020.4.04.7005-APN, 790ª Sessão de 
Revisão, de 23/11/2020. 6. 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), o CPP 
não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para o oferecimento 
do acordo. 7. Desse modo, ainda que expressivo, o valor do dano, também, não pode 
constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. Vale dizer, o 
argumento genérico de que o acordo não figura como necessário e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, com base apenas no valor do prejuízo, não é 
suficiente para fins de justificar a negativa de oferecimento do ANPP. 8. Na presente 
hipótese, 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 proporcionais e 
compatíveis com a infração imputada aos réus, e, sendo recusada a proposta pela defesa 
dos acusados, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 9. Precedentes da 2ª CCR: 
Procedimentos JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-
84.2017.4.04.7100-APN, 781ª Sessão de Revisão, de 21/09/2020, todos unânimes. 10. 
Por fim, cumpre ressaltar que esta 2ª CCR já firmou entendimento no sentido de que a 
gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo 
qual os réus foram denunciados, como no caso, não se revelam capazes de, por si sós, 
obstar o oferecimento do acordo de não persecução penal. 11. Nesse sentido: IANPP 
1.29.000.000755/2021-73, 811ª Sessão de Revisão, de 08/06/2021; IANPP 5070557-
54.2020.4.02.5101, 796ª Sessão de Revisão, de 01/02/2021 e IANPP 0008302-
45.2017.4.03.6000, 779ª Sessão de Revisão, de 08/09/2020, todos unânimes. 12. 
Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao 
Procurador da República oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.  

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

 
232. Expediente: JF-DF-0021681-

16.2018.4.01.3400-APN 
- Eletrônico  

Voto: 312/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. 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 T. M. A. foi 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, do CP. 2. O 
Procurador da República considerou não ser cabível o ANPP, visto que, no caso, houve 
o recebimento da denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de 
recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do 
CPP. 4. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração 
do ANPP no curso da ação penal, 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 
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Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar que 
a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no 
sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na 
fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF 
no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 
18/08/2021, unânime. 7. 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). 

 
233. Expediente: JF-DF-1000224-

71.2019.4.01.3400-APN 
- Eletrônico  

Voto: 370/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. 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 dos crimes previstos no art. 334 do CP e no art. 311 do CTB. 2. O Procurador 
da República considerou não ser cabível o ANPP, visto que, no caso, houve o 
recebimento da denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de 
recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do 
CPP. 4. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração 
do ANPP no curso da ação penal, até o trânsito em julgado, quando se tratar de 
processos que estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' 
como o caso ora em análise ', conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação 
Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar que 
a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no 
sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na 
fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF 
no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 
18/08/2021, unânime. 7. 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). 

 
234. Expediente: JF/ES-0012175-

56.2006.4.02.5001-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 419/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

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. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS, EM 
CONCURSO MATERIAL, QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO NO 
ART. 28-A DO CPP (INFERIOR A 4 ANOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA 
SÚMULA Nº 243 DO STJ. INVIABILIDADE DO ANPP. PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito 
de ação penal instaurada em face de C.E.S., denunciado pela prática do crime descrito 
no art. 304 (por 4 vezes) em concurso formal com o art. 299 (por uma vez), além do 
delito previsto no art. 171, § 3º, todos do Código, em concurso material com os 
anteriores, tendo em vista que se valeu de documentos falsos em nome de R. dos S. R. 
para abrir conta corrente e abrir crédito, com posterior emissão de cheques sem fundos 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 179 
 

 
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. 

 

em prejuízo da Caixa Econômica Federal. 2. Petição da defesa do acusado asseverando 
que haveria a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, pois, no caso 
de concurso de crimes, para aferição do requisito da pena mínima, deve ser levada em 
conta cada infração isoladamente, vedada a soma das penas. 3. A Procuradora da 
República oficiante, em réplica à resposta à acusação, com relação ao cálculo da pena 
mínima para fins de celebração de ANPP, ressaltou orientação desta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão no sentido de que é incabível a propositura do acordo quando o 
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos aos acusados, em concurso material, 
extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 4 anos). 4. O Juízo da 2 
Vara Federal Criminal de Vitória/ES, conforme manifestações encartadas nos eventos 
286, 295, 311 e 314 e restando consignado na última petição defensiva constante do 
evento 311, determinou a remessa dos autos a este Colegiado revisional, nos termos do 
§ 14 do art. 28-A do CPP. 5. Com efeito, relativamente ao cálculo da pena mínima para 
fins de oferta da proposta de ANPP, este Colegiado firmou entendimento no sentido de 
não ser cabível a medida quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao 
acusado, em concurso material, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP 
(inferior a 4 anos). Precedentes: Procedimento nº 5007273-44.2020.4.04.7000, 770ª 
Sessão de Revisão, de 25/05/2020; Procedimento nº 5008180-19.2020.4.04.7000, 769ª 
Sessão de Revisão, de 11/05/2020; Procedimento nº 5008106-62.2020.4.04.7000, 768ª 
Sessão de Revisão, de 27/04/2020, todos unânimes. 6. Por outro lado, ao contrário do 
sustentado pela defesa, aplica-se analogicamente ao ANPP, o enunciado da Súmula nº 
243 do STJ, referente a concurso de crime no exame do benefício de suspensão 
condicional do processo, que assim preconiza: 'O benefício da suspensão do processo 
não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso 
formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, 
seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano'. 7. Desse modo, deve-
se ter em conta o art. 69, para o concurso material, e os arts. 70 e 71, todos do CP, para 
o concurso formal e a continuidade delitiva. O somatório decorrente desses dispositivos 
podem afastar a possibilidade de ANPP, como no caso vertente. 8. Impossibilidade de 
oferta da proposta de acordo. 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). 

 
235. Expediente: JF/ES-5006475-

83.2021.4.02.5002-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 388/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

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 QUE INDICAM CONDUTA ILÍCITA 
HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito de ação penal 
instaurada pela suposta prática do crime descrito no art. 289, § 1º, na forma do art. 71, 
ambos do CP. 2. Na cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público Federal 
deixou de propor o acordo, ante o óbice previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP. 3. Pedido 
da defesa para que os autos fossem encaminhados à instância de revisão ministerial, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, por entender não existir vedação legal para que seja 
ofertada a proposta de acordo ao acusado. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeiro 
do Itapemirim/ES, diante da manifestação contrária do MPF, determinou a remessa dos 
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe 
que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. Considerando o referido 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, 773ª Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 
5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, de 25/05/2020. 7. Cumpre 
observar que este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos 
policiais em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a 
contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do 
comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, 830ª Sessão 
de Revisão, de 22/11/2021, unânime). 8. No caso concreto, como bem ressaltado por 
ocasião do oferecimento da denúncia, o Procurador da República oficiante deixou de 
propor o acordo em virtude do previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, considerando ter 
sido verificada a existência de ações penais em desfavor do acusado (Procedimentos nº 
0000567-84.2015.8.08.0041 e nº 0001087-05;2019.8.08.0041), com trâmite na Justiça 
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do Estado do Espírito Santo. Tais circunstâncias, segundo entendimento da 2ª CCR, 
apontam para existência de conduta criminosa habitual ou reiterada e impedem o 
oferecimento de ANPP. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
236. Expediente: JF/ES-5022696-

47.2021.4.02.5001-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 347/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

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 REQUISITO EXIGIDO PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 
28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal. Réus (R.R.B., J.F.A.F. e J.O.S.) que 
respondem pela prática do crime previsto no art. art. 334-A, §1º, IV e V, c/c arts. 18 e 
29, do CP. 2. Recusa do membro do MPF em propor o acordo, 'por considerar que a 
avença não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime em questão, tendo 
em vista a quantidade de cigarros apreendidos, registrada como uma das maiores do 
Estado do Espírito Santo. Ademais, o próprio R' afirmou que a venda de cigarros é seu 
meio de vida e há indícios de que os denunciados participam de grupo criminoso voltado 
ao contrabando e que possuem conduta criminosa habitual''. 3. Remessa dos autos a 
órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Com os denunciados, foram 
apreendidas 550.050 carteiras de cigarros da marca G., versão Box (embalagem rígida) 
e 57.500 carteiras da versão S. (embalagem maço). Os produtos apreendidos possuem o 
valor estimado de R$ 3.037.750,00 (três milhões, trinta e sete mil e setecentos e 
cinquenta reais). 5. Existência, na hipótese, de elementos indicativos de conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, conforme se vê da justificativa da Procuradora da 
República oficiante do motivo pelo qual deixou de propor o ANPP. 6. Réus que não 
preenchem os requisitos legais para serem beneficiados com eventual acordo de não 
persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
237. Expediente: JF-GO-0005641-

35.2018.4.01.3504-APN 
- Eletrônico  

Voto: 163/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DE GOIÁS 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela 
prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, do CP 2. O Procurador da República 
considerou não ser cabível o ANPP, visto que, no caso, houve o recebimento da 
denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de recurso pela defesa 
e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 2a 
CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no 
curso da ação penal, até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos que 
estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora 
em análise ', conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 
03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar que a questão 
está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 
'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia 
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, 
quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF no mesmo 
sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, 
unânime. 7. 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. 
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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). 

 
238. Expediente: JF/MA-1003462-

08.2018.4.01.3700-APN - 
Eletrônico  

Voto: 5411/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO MARANHÃO  

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. 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 dos 
acusados pela prática do crime previsto no art. 149 do CP. 2. Segundo consta, 'a inicial 
acusatória embasou-se em vasto trabalho desenvolvido pelo Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel, criado em atendimento à Instrução de Serviço nº 02 da 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF, composto por Procurador da República, Procurador 
do Trabalho, Auditores Fiscais do Trabalho, Defensora Pública Federal e agentes da 
Polícia Rodoviária Federal. Referida equipe de fiscalização encontrou 19 (dezenove) 
indivíduos, nos dias 13 e 14 de setembro de 2017, em uma área da zona rural do 
município de Vargem Grande/MA, sendo mantidos em condições de vida e trabalho, que 
aviltavam a dignidade humana e caraterizavam situação degradante. O Grupo Móvel 
verificou que as pessoas estavam no local desde o dia 17 de agosto de 2017. No local não 
havia instalações sanitárias e alojamentos, tampouco o fornecimento de água potável. Os 
trabalhadores realizavam suas necessidades fisiológicas no mato, atrás de troncos, sem 
qualquer higiene. A ausência de depósito e coleta para o lixo acumulado no local, que 
atraía animais domésticos, insetos e roedores, consistia em fator agravante da situação'. 
3. O Procurador da República deixou de propor o acordo, alegando que 'a ação delituosa 
perpetrada por F. J. A. L. e G. A. D. protraiu-se no tempo, caracterizando-se como 
degradante, aviltante, violadora da dignidade humana, de modo que o acordo de não 
persecução penal se apresenta insuficiente à repreensão devida de uma conduta tão 
infamante, cujo combate é defendido, sobretudo, por tratados e leis internacionais'. 4. 
Interposição de recurso pela defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Assiste razão ao membro do MPF oficiante, 
visto que, no caso concreto, a gravidade da conduta ' consubstanciada na redução de 19 
(dezenove) trabalhadores a condição análoga à de escravo ' 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. 6. Precedente congênere da 2a 
CCR: JF-CPS-0002104-75.2011.4.03.6105-APORD, Sessão de Revisão 822, de 
13/09/2021, unânime. 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). 

 
239. Expediente: JF/MG-APORD-0026685-

61.2019.4.01.3800 - 
Eletrônico  

Voto: 247/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
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 suposta prática do 
crime previsto no art. 304 do CP 2. Iniciada a audiência virtual de instrução e julgamento 
da ação penal, a defesa alegou o cabimento da oferta do ANPP, tendo o representante do 
MPF sustentado que a medida despenalizadora não deve ser aplicada nas ações penais 
em curso. Inconformada, a defesa requereu a remessa dos autos a este Colegiado, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 3. Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 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). 4. Cumpre ressaltar que a controvérsia está em debate no HC nº 
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 
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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'. 5. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, 
julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 6. 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). 

 
240. Expediente: JF/MG-0013136-

14.2001.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 351/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE 
EM QUE O ACORDO NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME (ART. 28-A DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal. Réu que responde pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 
297, ambos do CP, por uso de passaporte adulterado. 2. O acusado foi denunciado em 
20/03/2001 e a denúncia foi recebida em 10/04/2001. Designada audiência para o dia 
10/01/2002, o acusado não compareceu, apesar de regularmente citado, razão pela qual 
o Juízo declarou a sua revelia e determinou a suspensão do processo, bem como do curso 
do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Retomado o curso do processo, 
em 03/03/2021, foi expedido formulário de cooperação internacional com o objetivo de 
citar o acusado, após descobrir-se que ele estava residindo nos EUA. A citação foi 
efetivada em 23/09/2021 e o acusado manteve-se inerte. Nesse contexto, a Defensoria 
Pública da União apresentou resposta à acusação, requerendo a propositura de acordo de 
não persecução penal. 3. Recusa do membro do MPF em propor o acordo. Argumento, 
entre outros, de que as diversas tentativas frustradas de citação do acusado indicam que 
ele 'não está disposto a colaborar com a Justiça brasileira e tampouco cumprirá qualquer 
condição que venha a ser imposta por ocasião de um Acordo de Não Persecução Penal' 
as circunstâncias do caso concreto' indicam que neste caso a solução consensual não é 
viável. A denúncia foi recebida cerca de dezoito anos antes da vigência da lei e não há 
qualquer indicativo, mínimo que seja, do interesse do acusado em celebrar o acordo.' 4. 
Remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 5. 
Circunstâncias excepcionais do caso concreto (réu residente no exterior e que 
devidamente citado, com o apoio de cooperação internacional, permaneceu inerte, não 
demonstrando qualquer intenção de colaborar com a Justiça do Brasil, muito menos 
interesse em uma solução consensual) indicam não ser o acordo de não persecução penal 
'necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime', conforme disposto no 
caput do art. 28-A do CPP. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
241. Expediente: JF/MG-1029524-

71.2021.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 374/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE 
DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS QUE 
INDICAM CONDUTA ILÍCITA 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 deflagrada em face de P.M. de O., D.B.S. de 
O. e T.H.E., pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 288 e 298 c/c art. 304, na 
forma dos arts. 29 e 71, todos do CP. 2. Citados, apresentaram resposta à acusação por 
meio de defensores constituídos. Na sequência foi proferido despacho pelo Juízo 
processante, que rejeitou as preliminares suscitadas e afastou a hipótese de absolvição 
sumária, dando prosseguimento ao feito e determinando a realização de audiência de 
instrução e julgamento. 3. Pedido da defesa dos acusados para que os autos fossem 
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encaminhados à instância de revisão ministerial para verificação quanto à viabilidade ou 
não da oferta da proposta do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O Juízo 
da 35ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais, diante da manifestação contrária do MPF 
e do inconformismo da defesa dos acusados quanto a não propositura do acordo, 
determinou a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. O art. 
28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. 
Considerando o referido 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, 773ª Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de 
Revisão, de 25/05/2020. 7. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a 
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos 
administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a 
reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento do agente 
(JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021, 
unânime). 8. No caso concreto, como ressaltado na manifestação de ID 800542741, o 
representante do MPF deixou de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal 
em virtude da existência de elementos probatório que indicam conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, conforme descrito na peça acusatória e nas folhas de 
antecedentes criminais juntadas aos autos da ação penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, II 
do CPP. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
242. Expediente: JF/MG-1049636-

95.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 344/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE 
DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO 
DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA 
CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, 
DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo 
de não persecução penal. Ação na qual se imputa a M.A.P. a prática do crime previsto no 
art. 171, §3º c/c art. 14, II, e art. 29, na forma do art. 71 (por duas vezes), todos do CP; a 
A.G.O. a prática do delito previsto no art. 171, §3º c/c art. 14, II, e art. 29, na forma do 
art. 71 (por duas vezes), todos do CP e a C.F.C.M.O. a prática dos crimes previstos no 
art. 171, §3º c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP, por 03 (três) vezes, e no art. 171, §3º, 
do CP, por 02 (duas) vezes, todos na forma do art. 71 do CP. 2. Recusa da Procuradora 
da República oficiante em propor o acordo. Argumento, em síntese, de que: ''de acordo 
com as pesquisas empreendidas pelo MPF (vide Relatórios de Pesquisa em anexo) e as 
provas documentais carreadas aos autos, todos os denunciados apresentam um histórico 
criminal expressivo, ligado, sobretudo, à prática do delito de estelionato, o que pressupõe 
conduta criminal habitual e reiterada e, por consequência, impede a propositura do 
acordo.' 3. Remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. 
Segundo a denúncia: 'Extrai-se dos autos que os denunciados A', C' e M', assim como 
outros indivíduos investigados pela prática de estelionatos contra a CEF nos Inquéritos 
Policiais nºs. 1349/2014, 2089/2014, 2140/2014, 2545/2014, 0041/2015, 0055/2015, 
0066/2015, 0770/2015, 0847/2015, 1180/2015, 1908/2015, 375/2016, 377/2016, 
584/2016, 1160/2016, 1658/2016 e 0107/2018, formaram um grupo criminoso 
responsável por inúmeros saques fraudulentos e tentativas de saques de saldos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), realizados na Grande Belo Horizonte.' 5. 
Existência, na hipótese, de elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional. Réus que não preenchem os requisitos legais para serem beneficiados 
com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
243. Expediente: JF/MS-0002752-

35.2018.4.03.6000-AOPPOR 
- Eletrônico  

Voto: 5412/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MATO GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. 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 dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A, inciso 
I, do CP. 2. Da análise dos autos, verifica-se a suspensão da pretensão punitiva sobre o 
crime previsto no artigo 168-A, caput, em razão do início do parcelamento da dívida. 
Quanto ao crime remanescente (art. 337-A, inciso I, do CP), o membro do MPF deixou 
de oferecer o acordo, 'por não se mostrar medida suficiente à reprovação deste, mormente 
em razão dos valores sonegados (ultrapassam os 50 milhões de reais)'. 3. Interposição de 
recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 
4. No que se refere ao prejuízo causado, ao contrário do que previa a Resolução 181/2017 
do CNMP e a Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (em sua redação 
original), a lei não prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para o 
oferecimento do acordo. Caso satisfeitos os demais requisitos previstos no art. 28-A do 
CPP, o membro do Ministério Público estipulará o pagamento do débito da forma que 
entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e 
compatível com a infração imputada 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. Precedente congênere 
da 2a CCR: JF/MS-5001991-45.2020.4.03.6000-APORD, Sessão de Revisão 825, de 
15/10/2021, unânime. 7. 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 tanto.  

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). 

 
244. Expediente: JF/MS-5000003-

52.2021.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 400/2022 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE 
DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE INDICAM PRÁTICA 
DELITIVA HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito de ação 
penal instaurada para apurar a prática do crime descrito no art. 155, caput, §§ 1º e 4º, I, 
II e IV c/c o art. 14, ambos do Código Penal, tendo em vista a tentativa de furto 
qualificado a uma agência dos Correios em Campo Grande/MS; 2. Na cota de 
oferecimento da denúncia, o Procurador da República oficiante entendeu incabível, no 
caso concreto, o acordo de não persecução penal, em especial pelo óbice previsto no art. 
28-A, § 2º, II, do CPP. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, ao receber 
a denúncia, acolheu a manifestação ministerial, afastando a possibilidade de oferta de 
proposta de ANPP, bem assim de suspensão condicional do processo. 4. Petição da 
defesa recebido como recurso pelo Juízo de origem contra a manifestação contrária do 
MPF ao oferecimento de ANPP. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe 
que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. Considerando o referido 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, 773ª Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 
5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, de 25/05/2020. 7. Cumpre 
observar que este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos 
policiais em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a 
contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do 
comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, 830ª Sessão 
de Revisão, de 22/11/2021, unânime). 8. No caso concreto, como bem ressaltado por 
ocasião do oferecimento da denúncia, incabível o acordo de não persecução penal pelos 
seguintes fundamentos: insuficiência para reprovação e prevenção do crime (CPP,, art. 
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28-A, caput); há indicativos de conduta profissional ou habitual (CPP, art. 28, § 2º, II); e 
o denunciado já está sendo processado por outro crime (CPP, art. 28-A c/c Lei nº 
9.099/95, art. 89, caput). O MPF verificou que o acusado está sendo processado perante 
o Juízo da 4ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande/MS por crime de 
roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), fato ocorrido em 
27/06/2019, naquela mesma capital. Constatou-se, outrossim, a utilização de artefato 
para impedir o acionamento de alarmes (lona com revestimento metalizado), indicando 
que o acusado e seus comparsas estão habituados à práticas delitivas e detém certa 
sofisticação nesse tipo de crime. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
245. Expediente: JF/MS-5007286-

29.2021.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 214/2022 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE 
DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO 
DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA 
CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, 
DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo 
de não persecução penal. Réu que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 
334 do CP. Consta que o total de mercadorias introduzidas irregularmente no País foi 
avaliado pela Receita Federal em R$ 41.369.98, com R$ 20.684,99 em tributos iludidos. 
2. Recusa do membro do MPF em propor o acordo. Argumento de sua: 'insuficiência 
para reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, CPP; art. 89, caput, Lei 9.099/95 
c/c art. 77, II, CP), haja vista a existência de elementos probatórios que indicam conduta 
profissional e reiterada (art. 28-A, § 2º,II, CPP)'. 3. Remessa dos autos a órgão superior, 
nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Existência, na hipótese, de elementos 
indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Réu que possui outros 
dois registros de apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos, com tributos iludidos 
estimados em R$ 15.044,34 e R$ 8.882,04. 5. Réu que não preenche os requisitos legais 
para ser beneficiado com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
246. Expediente: JF/PE-0818525-

15.2021.4.05.8300-
ACPORD - Eletrônico  

Voto: 513/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO  

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. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal proposta em desfavor do acusado pela prática dos ilícitos penais tipificados 
no art. 1º, I, c/c o art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 e com os arts. 70 e 71, ambos do CP. 2. 
Consta dos autos que, no dia 14/06/2021, o membro do MPF notificou o investigado, 
quando ainda não tinha defensor constituído, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 
seu interesse na celebração de ANPP. Transcorrido o prazo sem resposta, o Procurador 
da República ofereceu denúncia. 3. Após a citação, que ocorreu em 13/10/2021, a defesa 
técnica do acusado requereu a revogação da decisão de recebimento da peça acusatória 
e a intimação do réu para se pronunciar acerca do acordo. 4. Ao abrir vista ao MPF, o 
Procurador da República oficiante deixou de oferecer acordo com base na preclusão, 
alegando que 'o ofício expedido por este órgão ministerial foi enviado com aviso de 
recebimento, o qual retornou com indicação de que foi a correspondência recebida pelo 
destinatário. Quanto à alegação de que foi recebido por pessoa diversa, é bastante comum 
que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio destinatário, mas por um 
porteiro do prédio ou por pessoa que resida com o destinatário da correspondência. O 
MPF não tem meios de verificar quem é a pessoa que assinou o AR, se foi um empregado 
do condomínio, se um terceirizado, um parente, se foi alguém que mora com o 
destinatário do ofício etc, até porque muitas das vezes as assinaturas são ilegíveis'. 5. 
Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-
A, § 14, do CPP. 6. Considerando a imprescindibilidade de defensor para negociação e 
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formalização do acordo (art. 28-A, § 3º, do CPP), não há que se falar em preclusão da 
possibilidade de análise do ANPP no caso concreto, visto que o desinteresse presumido 
do investigado em celebrar acordo, em razão da inércia, ocorreu em momento anterior à 
constituição de sua defesa técnica. Entendimento contrário poderá acarretar eventual 
nulidade processual. 7. Da análise dos autos, verifica-se que a defesa, em sua primeira 
oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração do ANPP. 
8. Tais as circunstâncias, o argumento da preclusão não se mostra suficiente para fins de 
justificar a negativa de seu oferecimento. 9. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
5062803-33.2020.4.04.7000 e 5061624-64.2020.4.04.7000, ambos julgados na Sessão 
de Revisão 809, de 17/05/2021, unânimes. 10. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República, para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, 
bem como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo no 
caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que requeira, com 
fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para dar 
continuidade ao feito.  

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

 
247. Expediente: JF/PR/CAS-5007717-

28.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 211/2022 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal. Réu que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 334, §1º, 
IV, do CP. 2. Recusa do membro do MPF em propor o acordo. Argumento de que: 'há, em 
desfavor do denunciado, o registro de outros procedimentos administrativos instaurados 
em razão de fatos similares ao presente, demonstrando que o acusado possui conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional e que eventual Acordo de Não Persecução Penal 
seria insuficiente à reprovação e prevenção do crime, à luz do que dispõe artigo 28-A do 
CPP'. 3. Remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. 
Existência, na hipótese, de elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional. Réu que possui outros três registros de apreensão de mercadorias no ano 
anterior ao do fato em análise. Conforme se extrai da denúncia: 'As mercadorias foram 
avaliadas pelo órgão fazendário em R$ 45.557,00, ao passo que o valor dos impostos 
federais iludidos' totalizou a cifra de R$ 15.884,04' Além disso, de acordo com o extrato 
de Apreensões por Autuado', verificou-se que o denunciado possui vários procedimentos 
administrativos instaurados em seu desfavor em razão da retenção de mercadorias 
estrangeiras' Vale registrar que o total de tributos iludidos face as outras apreensões de 
mercadorias, nos últimos 5 anos, gerou o montante de R$ 19.945,70', de modo que, 
somando-se ao valor iludido nos presentes autos (R$ 15.884,04), terá sido ultrapassado o 
parâmetro de R$ 20.000,00'' 5. Réu que não preenche os requisitos legais para ser 
beneficiado com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
248. Expediente: JF/PR/CAS-5008697-

14.2017.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 212/2022 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal. Ré (F.P.L.) que responde pela prática do crime de descaminho. 2. Recusa 
do membro do MPF em propor o acordo. Argumento, em síntese, de que: 'a ré F' não 
satisfaz os requisitos necessários para a fruição do benefício. Inicialmente, convém 
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ressaltar que, com sua conduta, a ré iludiu o montante de R$ 72.736,33 (setenta e dois mil 
setecentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), em tributos. Ademais, conforme 
exposto nos documentos anexados à denúncia, foi constatado, por meio do acesso ao 
sistema da Receita Federal do Brasil (`COMPROT'), a existência de ao menos 7 (sete) 
outros procedimentos administrativos, nos 5 (cinco) anos anteriores ao fato que ensejou 
esta ação penal (18/10/2016), instaurados em razão de fatos similares aos versados nos 
presentes autos, em nome da denunciada F' Tais documentos demonstram que F' possui 
conduta habitual e reiterada na prática delitiva de descaminho (art. 334, CP).' 3. Remessa 
dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Existência, na hipótese, 
de elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, conforme 
se vê da justificativa pormenorizada do Procurador da República oficiante do motivo pelo 
qual deixou de propor o ANPP. 5. Ré que não preenche os requisitos legais para ser 
beneficiada com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
249. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5066278-

60.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 191/2022 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 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática, entre 2018 e 
2020, do crime de descaminho. As mercadorias estrangeiras apreendidas foram avaliadas 
em R$ 148.247,40 e o montante total de tributos iludidos (II + IPI) foi estimado em R$ 
47.015,69. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo de não persecução penal ao 
réu, em razão da existência de 10 notícias de fato/procedimentos investigatórios criminais, 
todos objetos da ação penal vinculada a este incidente, pela prática delituosa prevista no 
art. 334 do CP (apreensão de mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação 
comprobatória de seu ingresso regular no país) - elementos probatórios que indicam 
conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional - art. 28-A, § 2º, II, do CPP. 3. 
Recurso por parte do réu 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 réu 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. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a existência de 
outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos são 
suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que 
implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-
28.2021.4.04.7106-RPCR, Sessão de Revisão 830, de 22/11/2021, unânime). 7. No caso, 
há informação de que consta, em desfavor do réu, 10 notícias de fato/procedimentos 
investigatórios criminais pela prática delituosa prevista no art. 334 do CP, todos objetos da 
ação penal vinculada a este incidente; circunstância(s) que, segundo entendimento da 2ª 
CCR, aponta(m) para a existência de conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional 
e impede o oferecimento do ANPP. 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). 

 
250. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5015190-

74.2021.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 5410/2021 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. 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 
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HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que 
o acusado responde pela suposta prática do crime descrito no art. 334 do CP. 2. O membro 
do MPF deixou de propor o acordo, alegando que há elementos probatórios que indicam 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. 3. Recurso da defesa 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. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a existência de 
outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos são 
suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que 
implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-
28.2021.4.04.7106-RPCR, Sessão de Revisão 830, de 22/11/2021, unânime). 7. No caso, 
noticia-se que consta em desfavor do acusado '4 outras apreensões de mercadorias nos 
últimos 2 anos'; circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a 
habitualidade/reiteração de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 
Precedente congênere deste Colegiado: JF/PR/FOZ-IANPP-5012993-49.2021.4.04.7002, 
Sessão de Revisão 832, de 13/12/2021, unânime. 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). 

 
251. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5016584-

19.2021.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 382/2022 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS QUE INDICAM CONDUTA ILÍCITA HABITUAL (ART. 28-
A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo 
de Não Persecução Penal no âmbito de ação penal instaurada para apurar a prática do crime 
descrito no art. 334, § 1º, alíneas c e d, do CP. 2. Instado a se manifestar, o Ministério 
Público Federal reiterou a inviabilidade da oferta da proposta de acordo, já antecipada 
quando do oferecimento da denúncia (evento 1). 3. Pedido da defesa para que os autos 
fossem encaminhados à instância de revisão ministerial para verificação quanto à 
possibilidade ou não do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O Juízo da 3ª 
Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, diante da manifestação contrária do MPF, determinou 
a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. O art. 28-A, § 2°, II, 
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente 
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. Considerando o referido 
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, 773ª Sessão de Revisão, de 
09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, de 25/05/2020. 7. 
Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, 
inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para 
caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a 
reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-
RPCR, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021, unânime). 8. No caso concreto, como bem 
ressaltado por ocasião do oferecimento da denúncia e 'conforme informações contidas na 
certidão do COMPROT (evento 1, tela 9), E.R. de S. possui um extenso histórico 
administrativo de autuações delitivas semelhantes'. Tais circunstâncias, segundo 
entendimento da 2ª CCR, apontam para existência de conduta criminosa habitual e 
impedem o oferecimento de ANPP. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
252. Expediente: JF-RJ-5094491-

07.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 29/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
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ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, 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. 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, alegando que 'a pena mínima do crime imputado nesta sede é 
superior a 04 (quatro) anos (artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 
11.343/2006), de modo que ausente o requisito legal objetivo para aplicação do 
disposto no artigo 28-A do CPP'. 3. Interposição de recuso pela defesa e remessa dos 
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. 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). 5. 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. 6. Segundo consta, no dia 
06/08/2021, o denunciado foi preso em flagrante no aeroporto internacional do Rio de 
Janeiro, quando tentava embarcar em voo da companhia aérea Air France, com destino 
a Paris, trazendo substância entorpecente (2,847 kg de cocaína) oculta em fundos falsos 
de sua bagagem despachada. Em sede policial, o denunciado declarou que exerce a 
profissão de barbeiro há cinco anos, e, em junho de 2020, recebeu oferta de um cliente 
para transporte de drogas para Europa em troca da quantia de R$ 3.000,00. Alega, 
ainda, que aceitou referida proposta em razão de dificuldades financeiras. 7. 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). 8. 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. 9. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não 
persecução penal. 10. 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). 

 
253. Expediente: JF-RJ-5097938-

03.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 286/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO 

NO ART. 171, § 3°, c/c art. 14, II, AMBOS DO CP. 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 E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCRs. 
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 
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penal proposta em desfavor de M.A.D.A.S. pela prática do crime previsto no art. 171, 
§ 3°, c/c art. 14, II, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante considerou 
não ser possível o ANPP após o oferecimento da denúncia. Ressaltou, ainda, que não 
houve confissão formal e circunstancial da infração penal imputada na denúncia. 3. A 
defesa interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo o Juiz Federal enviado 
os autos a 2ª CCR com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Registre-se que as 
2ª, 4ª e 5ª CCRs do Ministério Púbico Federal 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. De acordo com o 
Enunciado nº 98 da 2ª CCR, alterado na 187ª Sessão Virtual de Coordenação, de 
31/08/2020: "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. 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 CCRs: "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." 7. Necessidade de retorno dos autos 
ao Procurador da República oficiante para consideração do(s) entendimento(s) 
firmado(s) pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao 
Procurador da República oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. 8. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

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

 
254. Expediente: JF-RJ-5102926-

38.2019.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 345/2022 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 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 (C.G.M. e S.F.V.) foram denunciados pela prática do crime 
tipificado no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 
71 do CP). 2. A Procuradora da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP 
após o recebimento da denúncia. 3. Requisição da defesa de remessa dos autos a órgão 
superior, na forma do art. 28-A, §14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a 
Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei 
n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, a possibilidade do 'oferecimento de acordos de 
não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, 
a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. 
Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 5. 
Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
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assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e 
proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o 
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, 
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. 
Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 
`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019.' 7. 
Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos 
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.  

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

 
255. Expediente: JFRS/POA-5046719-

55.2014.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 371/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 pratica do crime previsto no art. 
337-A, inciso I, 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 no Rio Grande do Sul deixou 
de oferecer o acordo, visto que, no caso, houve o recebimento da denúncia antes da 
vigência da Lei 13.964/2019. 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 
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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 da 4ª Região para análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
256. Expediente: JF-SAN-5000565-

40.2021.4.03.6104-
APORD - Eletrônico  

Voto: 5408/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SANTOS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. 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 dos denunciados pela prática do crime de contrabando 
de cigarros (apreensão de 50.000 maços). 2. Segundo consta, 'o COPOM da PM 
recebeu uma ligação acerca de movimentação suspeita de pessoas e veículos em 
terreno localizado na ('). Ao chegar ao local, por volta das 10h, a equipe da PM 
encontrou uma Kombi, placas (') (conduzida por T. M. P.), que no momento evadiu-se 
do local, porém, obedeceu a ordem de parada. Em vistoria no veículo, verificou-se que 
estava carregado com cigarros da marca GIFT, cuja importação é proibida pela 
ANVISA. Ato contínuo, presenciaram 02 pessoas dentro do terreno e, ainda, diversas 
outras caixas idênticas de cigarros, posteriormente identificadas como V. S. D. e E. P. 
S.'. 3. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo, 'ante a elevada 
quantidade de mercadoria apreendida, vendida em estabelecimentos comerciais, 
segundo os próprios denunciados'. 4. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, 
nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Um dos requisitos para o oferecimento do 
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP, dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 6. Na presente hipótese, as circunstâncias expostas indicam 
que os acusados atuam 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. Precedente congênere deste Colegiado: JF-SAN-5004402-
40.2020.4.03.6104-APORD, Sessão de Revisão 822, de 13/09/2021, unânime. 8. 
Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A, § 2°, II, 
do CPP. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
257. Expediente: JF/SP-0005153-

42.2001.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 510/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO 

DO ACORDO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO ÀS 
CONDIÇÕES APRESENTADAS NA PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, 
COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NORMA QUE PREVÊ A 
REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE 
RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NÃO 
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor da acusada pela prática do 
crime descrito no art. 171, § 3o, do CP. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério 
Público Federal. Discordância da ré quanto às cláusulas apresentadas, alegando 
incapacidade em pagar os valores exigidos pela acusação. Recurso apresentado pela 
defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 3. O art. 28-A, § 14, do CPP estabelece 
que a remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de 
haver a recusa do membro do MP em propor o acordo de não persecução penal. 4. No 
caso, entretanto, o membro do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP à acusada, 
sendo que, no momento de se ajustar as condições, não houve consenso entre as partes, 
razão pela qual inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 5. Entendimento 
firmado de que não é cabível o envio dos autos para análise da 2ª CCR quando, oferecido 
o acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público Federal, a parte 
discordar das cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP prevê a 
possibilidade de remessa ao órgão superior apenas no caso de recusa ministerial em 
propor o acordo. 6. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 1.00.000.002766/2021-14, 
Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021; JF/PR/CUR-5008935-43.2020.4.04.7000-
IANPP, Sessão de Revisão 784, de 05/10/2020. 7. Não conhecimento da remessa.  

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

 
258. Expediente: JF/SP-0012678-

21.2014.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 97/2022 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. PRÁTICA DO CRIME 

PREVISTO NO ART. 337-A, INCISO III, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 
DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO NO CPP ESTIPULANDO SOBRE A PREPONDERÂNCIA DE NORMA 
ESPECIAL OU SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO 
IMPEDITIVA PARA O OFERECIMENTO DO ANPP. 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 proposta em desfavor dos réus F.S. e A.L.D.L. pela prática do crime previsto no 
art. 337-A, inciso III, na forma do art. 71, ambos do CP. 2. O membro do MPF oficiante 
deixou de oferecer o ANPP; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: "(...) 
Com efeito, para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, é necessário o 
ajuste cumulativo dos requisitos previstos na legislação, entre os quais encontra-se a 
reparação do dano (art. 28-A, inciso I), o que, em delito de natureza fiscal, como o 
examinado nestes autos, consiste no pagamento do tributo. Contudo, o pagamento do 
tributo já é causa extintiva da punibilidade, de modo que não seria possível o 
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A isso, soma-se o fato de que o 
noticiado rompimento ao programa de parcelamento indica animus de não atender ao 
indicado requisito. Salienta-se que, se fosse entendido de outro modo, a possibilidade de 
propositura da medida despenalizadora nessas condições obstruiria a própria aplicação 
dos institutos preconizados pela Lei nº 11.941/09 (...)". 3. A defesa interpôs recurso 
contra a manifestação do MPF e o Juízo Federal encaminhou os autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto à alegação de inviabilidade de 
celebração do acordo de não persecução penal nos crimes tributários materiais, em razão 
de o pagamento extinguir a punibilidade (havendo norma especial), tal argumento não 
prospera para fins de, por si só, justificar a negativa do seu oferecimento. Uma das 
condições previstas no CPP é, de fato, a reparação do dano. 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 réus e à sua defesa aceitarem ou não. O simples 
fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime 
tributário/previdenciário em tela não exclui a possibilidade de celebração do ANPP. 5. 
O art. 28-A do CPP prevê como condição para a celebração do acordo de não persecução 
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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), o CPP não estabelece um valor máximo pré-
determinado como requisito para o oferecimento do acordo. 6. Desse modo, ainda que 
expressivo, o valor do dano, também, não pode constituir fundamento único para obstar 
a realização do ANPP. Vale dizer, o argumento genérico de que o acordo não figura 
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, com base apenas 
no valor do prejuízo, não é suficiente para fins de justificar a negativa de oferecimento 
do ANPP. 7. Na presente hipótese, 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 
proporcionais e compatíveis com a infração imputada aos réus, e, sendo recusada a 
proposta pelos réus/defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 8. 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 membro do MPF oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao 
Procurador da República oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.  

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

 
259. Expediente: JF-TAU-0001328-

22.2014.4.03.6121-APN 
- Eletrônico  

Voto: 196/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO 

NO ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 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 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. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de M.D.R.A.D.S. pela prática 
do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal; apresentou 
os seguintes fundamentos: "(...) a ré não demonstrou qualquer interesse em participar 
do processo (...), sendo que o benefício de política criminal exige a voluntariedade da 
parte interessada (vide artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal (...)". 3. A 
defesa interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo os autos sido enviados a 
2ª CCR com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. De acordo com o Enunciado 
nº 98 da 2ª CCR, alterado na 187ª Sessão Virtual de Coordenação, de 31/08/2020: "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 CCRs: "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. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do 
Ministério Público Federal ao proceder à referida análise constate a ausência de algum 
dos requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá 
recusar o oferecimento do ANPP. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
da República oficiante para consideração do(s) entendimento(s) firmado(s) pela 2ª 
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Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do 
acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao Procurador da 
República oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para dar continuidade ao feito. 8. Devolução dos autos ao 
Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto 
no art. 28-A do CPP.  

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

 
260. Expediente: JF/UMU-5001390-

70.2021.4.04.7004-APN - 
Eletrônico  

Voto: 53/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA  

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 réus foram denunciados pela prática do crime de descaminho. As 
mercadorias estrangeiras apreendidas foram avaliadas em R$ 157.839,24 e o montante 
total de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 71.798,74. 2. O membro do MPF 
deixou de propor o acordo aos réus C. F., E. S. M. e M. J. A., haja vista a existência de 
elementos que indicam conduta criminal habitual ou profissional. 3. Recurso por parte das 
rés C. F. e E. S. M. 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(a) acusado(a) 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. Cumpre observar que este 
Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso 
ou procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a 
habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento 
do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, Sessão de Revisão 830, de 
22/11/2021, unânime). 7. No caso, quanto às rés ora recorrentes, constam as seguintes 
informações: 'Em relação a C., obteve-se informações no tocante a existências de duas 
investigações preliminares relacionadas ao crime de descaminho (ev. 1, 1): a ) 5003040-
86.2020.4.04.7005: Na oportunidade, foi promovido o arquivamento diante da aplicação 
do princípio da insignificância, diante da ilusão de aproximadamente R$ 6.435,30 (seis 
mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos). b) 5008407-94.2020.4.04.7004: 
Nesse caso, da mesma forma, foi promovido o arquivamento dos autos diante da 
incidência do princípio da insignificância. O total dos impostos iludidos foi de R$ 
8.055,21 (oito mil e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos). Por sua vez, quanto a 
E., há informações de alguns processos criminais mais antigos (2007.70.02.007110-0, 
2008.70.05.003912-0, 0000095-95.2012.404.7005, 5006128-25.2012.4.04.7002), porém 
a recusa em oferecer o sursis/ANPP se deu, especialmente, diante da existência de 
condenação no âmbito dos autos nº 5010356-43.2012.4.04.7002, com trânsito em julgado 
em janeiro de 2016, todos relacionados ao crime de descaminho (ev. 1, 3)'. Circunstâncias 
que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a habitualidade/reiteração de 
conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 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). 

 
261. Expediente: TRF1/DF-0001310-

87.2016.4.01.3307-ACR - 
Eletrônico  

Voto: 5409/2021 Origem: TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL 1ª 
REGIÃO  

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 REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO III). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
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penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, do 
CP. 2. O Procurador Regional da República deixou de oferecer o acordo, ressaltando que 
a ré já foi beneficiada na presente ação com a suspensão condicional do processo, 
revogado em razão do descumprimento das condições fixadas. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação 
e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, inciso III, do CPP, por sua vez, 
estabelece não ser cabível o acordo na hipótese de ter sido o agente beneficiado nos 05 
(cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, 
transação penal ou suspensão condicional do processo. 5. No presente caso, a acusada já 
foi beneficiada com proposta de suspensão condicional do processo (neste feito), tendo, 
no entanto, descumprido as condições fixadas, o que resultou na revogação do acordo 
celebrado. 6. Conforme já decidiu a 2ª CCR, 'Considerando que não se aplica o ANPP na 
hipótese de ter sido o agente beneficiado com suspensão condicional do processo nos 5 
(cinco) anos anteriores ao cometimento da infração (art. 28-A'§2º'III do CPP), com maior 
razão, não caberá se já tiver sido beneficiado na ação penal que se pretende a realização 
do acordo, como no caso em análise' (JF/PR/MGA-5000216-44.2012.4.04.7003-APN, 
Sessão de Revisão 788, de 09/11/2020, unânime). No mesmo sentido: JF/ITJ/SC-
5007350-55.2013.4.04.7208-APE, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânime. 7. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal no caso concreto. 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
262. Expediente: 1.22.000.000055/2021-30 - Eletrônico  Voto: 218/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAPEVA-SP  

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

DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS EM TRÂNSITO. EMPRESA INVESTIGADA 
COM SEDE EM ITAPEVA/SP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 151 DO STJ E DO 
ENUNCIADO 54 DA 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF SUSCITANTE, 
OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. 1. 
Notícia de fato inicialmente autuada perante a PR/MG e posteriormente encaminhada à PRM ' 
Ponta Grossa/PR, por meio de declínio de atribuição, com base em Representação Fiscal para 
Fins Penais, dando conta da prática do crime de descaminho, descrito no art. 334 do CP, por 
W. J. S., responsável pela pessoa jurídica C. BR C. de E. EIRELLI), sediada em Itapeva/SP. 2. 
Segundo consta, ante a suspeita de comercialização de mercadorias sem a regular importação, 
a Receita Federal intimou diversas transportadoras para bloquear as cargas expedidas pela 
empresa referida, o que resultou na apreensão de diversos smartphones de origem estrangeira, 
avaliados em R$ 60.317,36 (sessenta mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos). 
3. Ao receber os autos, o membro oficiante na PRM de Ponta Grossa/PR promoveu o declínio 
de suas atribuições, ressaltando que as diligências preliminares realizadas pela autoridade 
policial confirmaram que a empresa autuada opera no município de Itapeva/SP, de onde foram 
enviadas todas as mercadorias apreendidas, apontando para a possível existência de uma grupo 
que possui relação com a citada empresa e que atua como distribuidor de produtos importados, 
cujos participantes também residem naquela localidade. Além disso, em consulta ao sistema 
Único constatou-se que já tramita perante a Subseção Judiciária de Itapeva/SP o Inquérito 
Policial nº 5000510-81.2021.4.03.6139, o qual também apura a eventual prática do delito de 
descaminho envolvendo os responsáveis pela mesma empresa e que pode possuir relação com 
os fatos analisados no presente expediente. 4. Por sua vez, o Procurador oficiante na PRM de 
Itapeva/SP asseverou que o Enunciado nº 95 não se aplica ao caso, uma vez que não se está a 
apurar a importação irregular de mercadoria proveniente do estrangeiro, , mas sim a mera 
remessa interna de mercadorias entre São Paulo e Belo Horizonte/MG, mercadorias estas que 
haviam sido introduzidas anteriormente a este fato, em data e de forma que até o presente 
momento se desconhece. 5. O Procurador ora suscitante remeteu os autos a este órgão revisor, 
a fim de ser dirimido o presente conflito negativo de atribuição entre membros do MPF, nos 
termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 6. No caso concreto, muito embora a mercadoria tenha 
sido apreendida em trânsito, os fatos se revestem de circunstâncias peculiares que merecem ser 
levadas em consideração quando da fixação da competência para o processamento e o 
julgamento do feito. 7. Inicialmente, cabe ressaltar que embora o lugar da infração seja a regra 
na definição da competência criminal (CPP, art. 69, I) e o domicílio ou residência do réu tenha 
caráter subsidiário (CPP, art. 69, II), tais normas devem ser interpretadas de maneira 
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teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais. 8. Nesse sentido, não obstante a 
Súmula 151 do STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da apreensão dos bens em 
casos de descaminho e contrabando, verifica-se que tal entendimento foi mitigado recentemente 
pela Terceira Seção do STJ (CC nº 172.392), na hipótese em que a mercadoria ingressou no 
território nacional por atuação de empresa importadora, sendo apreendida ainda em trânsito, 
como no fato ora em análise. Nesse caso, a orientação é de fixar a competência em favor do 
Juízo do local do domicílio da empresa tida como importadora (investigada), em prestígio ao 
princípio da celeridade processual, pois, caso contrário, todos os atos necessários à investigação 
serão realizados à distância. 9. De acordo com o referido julgado "à luz da mesma interpretação 
teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP que inspirou a Súmula nº 151/STJ, 
na singularidade do caso concreto, em que o delito de descaminho em tese praticado foi 
constatado em procedimento de fiscalização aduaneira, quando a mercadoria encontrava-se em 
trânsito em local distante da sede da empresa importadora, excepcionalmente, deve ser fixada 
a competência do Juízo do local da sede da pessoa jurídica, onde haverá maior facilidade de 
colheita de provas bem como do exercício da ampla defesa" (CC n 172.392/SP, Terceira Seção, 
DJe 29/06/2020). 10. Na mesma linha, no julgamento do CC nº 177.727, restou decidido que 
"encontrando-se a mercadoria em trânsito e distante do local do suposto domicílio do 
responsável pela importação irregular, é viável a fixação de competência do Juízo do local no 
domicílio da pessoa investigada, em prol da maior facilidade de obtenção de provas e do 
exercício da ampla defesa" (Terceira Seção, Decisão em 09/03/2021). Em igual sentido: CC nº 
177.238/SP, Terceira Seção, decisão em 12/02/2021. 11. Verifica-se que a necessidade de 
excepcionar a aplicação da Súmula 151, de mesmo teor do Enunciado 54 da 2ª CCR, surgiu a 
partir da análise de que os casos que motivaram sua edição (em fevereiro de 1994 e 1995) não 
se referiam a empresas regularmente constituídas e com endereço de sede conhecido, como no 
caso dos autos, mas sim a investigados tratados como "sacoleiros/camelôs", que se deslocavam 
para o Paraguai no intuito de adquirirem mercadorias para revenda no Brasil e, no retorno, eram 
abordados por via terrestre durante fiscalizações rotineiras. 12. Desse modo, considerando o 
contexto de que, no caso, a investigada responsável pela possível importação irregular é 
empresa sediada e constituída em local distante do local da apreensão, o que resultaria em uma 
investigação morosa baseada em precatórias, deve-se fixar, em observância ao princípio da 
celeridade processual e em consonância ao entendimento jurisprudencial exposto, a atribuição 
do local em que a pessoa jurídica importadora está constituída. 13. Atribuição do Procurador 
da República suscitante, oficiante na PRM de Itapeva/SP.   

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

 
263. Expediente: 1.22.005.000198/2021-00 - Eletrônico  Voto: 321/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Conflito negativo de atribuição. PRM-Montes Claros e PRR 1ª região. Suposta prática de crime 

atribuída ao ex-prefeito e atual prefeito de Itacambira/MG por descumprir obrigatoriedade no 
envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses - DIPR à subsecretaria dos 
regimes próprios da previdência social. Omissão ocorrida na gestão anterior. Atribuição do 
Procurador da República suscitante.  

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

 
264. Expediente: 1.30.001.004760/2016-67 Voto: 314/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTOS 

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 
ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO OFICIANTE NA PRM/ITAJAÍ, VISTO QUE O MAIOR 
NÚMERO DE INFRAÇÕES OCORREU EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ (ART. 78, II, b, do 
CPP). 1. Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de Relatórios de Inteligência 
Fiscal, comunicando possível prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de 
lavagem de capitais, tendo em vista inúmeras movimentações financeiras suspeitas 
relacionadas ao investigado. 2. O presente PIC já tramitou no Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, na Procuradoria da República no município de Itajaí/Brusque e nas 
Procuradorias da República no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Por último, o membro 
oficiante na PR/PR declinou da atribuição em favor da Procuradoria da República em São 
Paulo, ao fundamento, em síntese, de que é o 'local onde as movimentações financeiras 
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suspeitas de maior relevância foram realizadas'. 3. O Procurador da República com atuação em 
São Paulo, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por entender que 
a atribuição é da Procuradoria da República em Itajaí/Brusque. 4. Remessa dos autos à 2a 
CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 5. Da análise dos autos, observa-se que 
as supostas condutas ilícitas ocorreram em várias localidades. 6. Como bem ressaltou o 
Procurador da República suscitante, 'as contas bancárias com as maiores atividades atípicas 
estão localizadas em Balneário Camboriú/SC e em São Paulo/SP (') Contudo, foi a conta de 
Balneário Camboriú onde se pôde notar as primeiras movimentações (ocorridas de 2004 até 
2015), enquanto as atividades ocorridas em São Paulo deram-se somente no ano de 2015. Além 
disso, a maior quantidade de `ocorrências' descritas pelo COAF aconteceram em Balneário 
Camboriú'. 7. Tais as circunstâncias, as investigações devem prosseguir na PRM ' Itajaí/SC, 
nos termos do art. 78, II, b, do CPP, visto que, ao que tudo indica, o maior número de infrações 
ocorreu em Balneário Camboriú.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da PRM 
- Itajaí/SC para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
265. Expediente: 1.22.000.002959/2021-08 - Eletrônico  Voto: 41/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITOS ENTRE INDÍGENAS E POSSEIROS EM 

DECORRÊNCIA DA OCUPAÇÃO DE ÁREA APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM 
DE BRUMADINHO/MG. REPERCUSSÕES CÍVEIS E CRIMINAIS. INTERESSE 
FEDERAL EVIDENCIADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato. Consta dos autos que, 
aproximadamente, vinte famílias da Etnia Pataxó e Pataxó Ha Ha Hãe, oriundas da Aldeia Naô 
Xohãn, que ficam as margens do Rio Paraopeba, atingidas pelo rompimento da barragem de 
resíduos minerários da Vale S.A., em Brumadinho/MG, ocuparam, legalmente, a área cedida 
pela Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira (AMCNB), conhecida como Mata do 
Japonês, no Município de São Joaquim de Bicas/MG. 2. Segundo informado pelo cacique do 
grupo, realizou-se um acordo de cessão e compromisso de compra e venda entre as partes, a ser 
quitado com recursos esperados de indenização ainda a ser definida, a ser paga pela Vale S.A., 
em reparação aos danos causados pelo desastre. Ocorre que os indígenas estariam sofrendo 
diversas ameaças de posseiros que já ocupavam a área ilegalmente, os quais supostamente 
estariam armados e promovendo queimadas no local. A PF apresentou parecer concluindo pela 
impossibilidade de atuação, ante a condição particular da Mata do Japonês, destacando a 
ausência da FUNAI nas tratativas relacionadas ao terreno, com consequente atribuição estadual. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: a) não foram apontados elementos que indiquem prática de 
crime que tenha sido executada com o objetivo de afetar a organização social, os costumes, as 
crenças ou as tradições indígenas; b) teria havido a negociação e formalização de ato jurídico, 
promessa de compra e venda de imóvel particular, por parte de comunidade indígena, sem a 
presença de representante da FUNAI, referente a uma área litigiosa, cujo preço será pago, no 
futuro, sem prazo certo, com valores oriundos de indenização ofertada pela Vale S.A.; c) não 
obstante a fragilidade jurídica do negócio, firmado em prazo exíguo de tempo, sem participação 
de órgãos públicos federais e da própria Vale S.A., teria sido dada posse precária da área aos 
povos indígenas, sem qualquer ressalva quanto aos direitos possessórios discutidos nas ações 
judiciais promovidas pela AMCNB em detrimento das pessoas que já teriam invadido a área 
em data pretérita, o que obsta o entendimento de se tratar de disputa sobre direitos indígenas; 
d) o território ocupado, cedido pela Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira (AMCNB), 
ainda não teve sua transferência para a União; e) o local de litígio não se trata de terra da União, 
não constitui reserva indígena demarcada, sendo considerada, até o presente momento, para 
fins legais, área particular, cuja propriedade ainda pertence a AMCNB; f) não há indicativo de 
que os desmatamentos e queimadas efetuadas tenham afetado bens, serviços ou interesse da 
União; g) a PF informou que foram realizadas diligências veladas no local e não ficaram 
caracterizados indícios de violência ou de animosidade entre os presentes na data em que foram 
feitas; h) os crimes de posse ou porte ilegal de armas também não são de competência da Justiça 
Federal; i) conforme teor da Súmula nº 140 do STJ, "Compete à justiça comum estadual 
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vitima". 4. Revisão do declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32). 5. Na hipótese, respeitadas as razões invocadas pelo 
Procurador da República oficiante, tem-se que o caso em análise deve permanecer na esfera 
federal (interesse federal evidenciado). A Força-Tarefa Brumadinho tem o condão, justamente, 
de atuar nos casos relacionados ao desastre ocorrido na região e em suas consequências sobre 
a população local, inclusive, indígenas e indenizações. Nesse sentido, a atuação conjunta com 
ofício vinculado à 6ª CCR pode trazer elementos mais robustos para a adequada continuidade 
deste feito, além de novas diligências ou diligências complementares a serem executadas pela 
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polícia federal de efetiva (re)entrada na área ocupada pelos indígenas para levantamento da real 
situação conflitante (em seus aspectos cível, se possível, e criminal). 6. As medidas a serem 
tomadas, considerando as peculiaridades do caso, devem ser direcionadas a proteger os direitos 
territoriais, sociais e culturais dos povos indígenas atingidos pelo rompimento da barragem, em 
Brumadinho/MG (Aldeia Naô Xohãn, Etnia Pataxó e Pataxó Ha Ha Hãe), bem como apurar, 
com detalhes, a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela Etnia Pataxó e Pataxó Ha 
Ha Hãe, Aldeias Katurama e Naô Xohãn, em São Joaquim de Bicas/MG. 7. Ainda, em 
acréscimo, importante registrar que o MPF e a DPU solicitaram reunião urgente com a Vale 
S.A. para tratar de assuntos emergenciais a serem adotadas em favor do povo indígena Pataxó 
e Pataxó Ha Ha Hãe, da Aldeia Naô Xohãn, cujo território foi invadido pelas águas do Rio 
Paraopeba em razão das cheias pelas fortes chuvas que assolaram a região. Tal medida 
emergencial não afasta a situação de extrema vulnerabilidade social vivenciada pela 
comunidade indígena, desde o rompimento da barragem, ocorrido em 25/01/2019. 8. Não 
homologação do declínio de atribuições. Devolvam-se os autos ao ofício originário para 
prosseguimento da persecução penal, 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.  

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). 

 
266. Expediente: 1.22.000.003250/2021-11 - Eletrônico  Voto: 166/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO 

DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DECLÍNIO PREMATURO. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. 
Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 
Cidadão, na qual o noticiante relata estar com receio de ser vítima de um golpe aplicado por 
determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas. 2. O membro do MPF 
promoveu a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual, alegando que a 'presente 
hipótese envolve a realização de investimento monetário em criptomoedas, que não encontra 
regulação no ordenamento jurídico pátrio/sistema financeiro nacional, realizado em caráter 
pessoal, do qual se vislumbra possível prejuízo/lesão/desfalque patrimonial particular e 
individual, estando ausente ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União'. 
Em seguida, encaminhou os autos à 2a CCR, para homologação. 3. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 4. Dada a relevância do tema, a 2ª CCR tem 
acompanhado fatos semelhantes, com o objetivo de identificar a extensão de possíveis danos 
causados por transações com moedas virtuais. 5. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 
da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 
2ª CCR participou. A partir de estudos e debates então realizados, identificou-se a necessidade 
de prosseguir acompanhando o tema, notadamente porque empresas passaram a atuar no 
mercado financeiro captando recursos de terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à 
margem de fiscalização, já que os valores não são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 6. Em 
01/11/2019, devido à intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades identificadas, 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, 
intermediadoras de criptomoedas, impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro 
de capitais. 7. A CVM constatou que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas 
movimentam elevadas quantias captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições 
financeiras perante o mercado de capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 8. A ausência de 
regulamentação quanto às transações envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade 
de gestão e intermediação de recursos financeiros praticada por empresas, razão pela qual, 
sendo constatada atuação como instituição financeira sem autorização legal, pode-se 
caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei 7.492/86. 9. Assim, considerando que a empresa 
é instituição financeira ' ainda que por equiparação, porque realiza, dentre outras atividades, a 
gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, mesmo que eventualmente ', 
a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos também pode configurar o crime 
previsto no artigo 5o da Lei 7.492/86. 10. Apenas com o aprofundamento das investigações é 
que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais 
crimes perpetrados pelo(s) investigado(s), sendo possível, neste momento, vislumbrar a 
existência de indícios suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesse 
da União (art. 109 da CF). 11. É imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados 
pela empresa investigada e o objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das 
condutas delitivas e, então, a fixação da competência para processamento e julgamento de 
eventual ação penal, sendo, portanto, prematuro o declínio de atribuições. 12. Precedentes 
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congêneres da 2ª CCR: 1.34.001.004105/2021-27, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; 
1.33.008.000443/2019-42, Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021. 13. Na mesma linha, decisão 
do Conselho Institucional do MPF: 1.19.000.002183/2019-99, 3ª Sessão Revisão-ordinária, de 
14/04/2021. 14. Não homologação do declínio de atribuições.   

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

 
267. Expediente: 1.30.001.003289/2021-57 - Eletrônico  Voto: 44/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O 

ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
MILITAR. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 - 2ª CCR). CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA A 
CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS 
PREVISTOS NO ART. 142 DA CF. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. 1. Notícia de fato autuada a partir de remessa de cópia parcial dos autos de um 
processo, que tramita na 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro e no bojo do qual foram veiculados 
fatos capazes de configurar a prática de crime militar, nos termos do art. 251 do Código Penal 
Militar. 2. Em síntese, noticia-se que L.G.D.A.O.F. teria recebido, indevidamente, pensão 
militar, eis que os documentos que comprovariam a matrícula em instituição de ensino superior 
não seriam idôneos. Noticia-se, também, que o representado recebeu, entre junho e 
dezembro/2020, auxílio emergencial de forma indevida, eis que cumulativamente com a 
referida pensão. Haja vista o teor do art. 102, "a", do CPPM, e do art. 79, I, do CPP, o fato 
atinente à suposta prática do crime de estelionato (art. 171, §3°, do Código Penal), foi objeto 
de desmembramento, com a adoção de medida destinada à autuação de nova notícia de fato, a 
ser distribuída entre os ofícios criminais da PR/RJ. 3. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Militar (Procuradoria de Justiça 
Militar no Rio de Janeiro); apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: "(...) os fatos 
relatados, atinentes ao recebimento da pensão militar, supostamente, mediante fraude, 
configurariam a prática do crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, em detrimento 
da Administração Pública Militar. (...) Tratando-se de crime praticado, em tese, em detrimento 
do patrimônio administração militar, ainda que por civil, o seu processamento, nos termos do 
artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, compete à Justiça Militar (...)". 4. 
Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 5. 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. 6. 
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. 7. 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, inciso 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. 8. 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. 9. Não homologação do declínio de atribuições 
e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se à Procuradora 
da República oficiante, se for o caso, que requeira, com fundamento em sua independência 
funcional, a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 
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268. Expediente: 1.34.002.000178/2021-30 - Eletrônico  Voto: 306/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARACATUBA-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA COM A INSCRIÇÃO NA OAB 

SUSPENSA. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 205 DO CP. 
COMPETÊNCIA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de fato autuada a partir de 
manifestação protocolada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que o advogado J.S.F 
está impedido de exercer advocacia desde 19/05/2016, em razão de suspensão administrativa 
decorrente de Processo Disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de São Paulo). 
2. Consta dos autos que o referido advogado foi suspenso em quatro Processos Disciplinares 
por infração aos incisos IX ('prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio); 
XX (locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou 
interposta pessoa) e XXI (recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias 
recebidas dele ou de terceiros por conta dele) do Estatuto da Advocacia e a Ordem de dos 
Advogados do Brasil. 3. O membro do MPF oficiante promoveu a declinação de atribuições à 
Promotoria de Justiça em Penápolis/SP, alegando ausência de interesse da União, 'vez que o 
possível crime noticiado, se confirmado, atingiria somente interesse de particular', 
caracterizando a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Exercer 
profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que 
por lei está subordinado o seu exercício). 4. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 
da 2ª CCR). 5. A conduta apurada é o exercício da advocacia de que está suspensa por decisão 
administrativa em Processo Disciplinar pela OAB/SP, ou seja, ofensa aos interesses da 
OAB/SP, equiparada à Autarquia Federal, o que caracteriza possível prática do crime previsto 
no art. 205 do CP ('Exercer a atividade, de que esta impedido por decisão administrativa') 6. 
Portanto, há ofensa a interesse da OAB/SP, o que atrai a competência da Justiça Federal. 7. 
Neste sentido, destaco recente julgamento do STJ no CC 165.781/MG: '3.Tendo sido a 
suspensão da inscrição determinada pela autoridade competente, qual seja, no caso, a OAB, em 
processo administrativo, está configurado o crime do art. 205 do Código Penal, qual seja, 
'Exercer a atividade, de que esta impedido por decisão administrativa'.4. Conflito conhecido 
para declarar competente o Juízo Federal,(')' Rel. min. Laurita Vaz, DJ 14/10/2020. 8. Não 
homologação do declínio de atribuições.  

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

 
269. Expediente: 1.34.018.000100/2021-46 - Eletrônico  Voto: 165/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO 

DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DECLÍNIO PREMATURO. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. 
Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 
Cidadão, na qual o noticiante relata irregularidades envolvendo empresa intermediadora de 
investimentos em criptomoedas. 2. O membro do MPF promoveu a declinação de atribuições 
ao Ministério Público Estadual, alegando que 'o fato não se amolda ao art. 7º, incisos II e IV, 
da Lei 7.492/86, podendo, isto sim, configurar crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) 
ou contra a economia popular (art. 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51), ambos de competência da 
Justiça Estadual'. 3. Recurso apresentado pela parte interessada, solicitando a manutenção na 
esfera federal. 4. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 5. Dada a 
relevância do tema, a 2ª CCR tem acompanhado fatos semelhantes, com o objetivo de 
identificar a extensão de possíveis danos causados por transações com moedas virtuais. 6. No 
ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 2ª CCR participou. A partir de estudos e debates 
então realizados, identificou-se a necessidade de prosseguir acompanhando o tema, 
notadamente porque empresas passaram a atuar no mercado financeiro captando recursos de 
terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à margem de fiscalização, já que os valores não 
são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 7. Em 01/11/2019, devido à intensa atuação de 
empresas nessa área e a irregularidades identificadas, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, intermediadoras de criptomoedas, impedidas 
temporariamente de atuar no mercado brasileiro de capitais. 8. A CVM constatou que as 
empresas que atuam na intermediação de criptomoedas movimentam elevadas quantias 
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captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições financeiras perante o mercado de 
capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 9. A ausência de regulamentação quanto às transações 
envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade de gestão e intermediação de recursos 
financeiros praticada por empresas, razão pela qual, sendo constatada atuação como instituição 
financeira sem autorização legal, pode-se caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei 
7.492/86. 10. Assim, considerando que a empresa é instituição financeira ' ainda que por 
equiparação, porque realiza, dentre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos 
de recursos de terceiros, mesmo que eventualmente ', a conduta de não repassar aos investidores 
os lucros obtidos também pode configurar o crime previsto no artigo 5o da Lei 7.492/86. 11. 
Apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos 
fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelo(s) 
investigado(s), sendo possível, neste momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes 
de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesse da União (art. 109 da CF). 12. É 
imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela empresa investigada e o 
objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das condutas delitivas e, então, a 
fixação da competência para processamento e julgamento de eventual ação penal, sendo, 
portanto, prematuro o declínio de atribuições. 13. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.34.001.004105/2021-27, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; 1.33.008.000443/2019-42, 
Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021. 14. Na mesma linha, decisão do Conselho Institucional 
do MPF: 1.19.000.002183/2019-99, 3ª Sessão Revisão-ordinária, de 14/04/2021. 15. Não 
homologação do declínio de atribuições.  

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

 
270. Expediente: JF-SOR-5006920-

19.2019.4.03.6110-
AUPRFL - Eletrônico  

Voto: 48/2022 Origem: GABPRM2-VMDS - 
VINICIUS MARAJO DAL 
SECCHI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE 
ENTENDIMENTO PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de 
descaminho, tendo em vista a introdução, no dia 14/11/2019, em território nacional, 
por via terrestre, de diversos produtos de procedência estrangeira (acessórios e telas 
para celular, óculos de grau e de sol, armações para óculos etc) sem documentação 
probatória de sua regular importação. 2. As mercadorias estrangeiras apreendidas em 
posse de E. M. R. A. foram avaliadas em R$ 17.710,60 e o montante total de tributos 
federais iludidos foi estimado em R$ 11.822,43. As mercadorias estrangeiras 
apreendidas em posse de J. V. R. R. foram avaliadas em R$ 33.642,16 e o montante 
total de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 11.987,32. 3. Consta dos autos 
que há outros procedimentos fiscais, com apreensão de mercadorias, em nome dos 
investigados nos últimos cinco anos. 4. O membro do MPF promoveu o arquivamento 
com base no princípio da insignificância. 5. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da 
LC 75/1993). 6. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: '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'. 7. A atual composição da 2a 
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da 
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) 
anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., 
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 8. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e 
descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos 
iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar 
valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há 
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF 
e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram 
irrelevante para fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos 
o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a 
solução dos problemas sociais. 9. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, 
(ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações 
fiscais nos últimos 5 (cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos 
indicam que a importação possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do 
princípio da bagatela na presente hipótese. 10. Não homologação do arquivamento e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, 
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o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento 
em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto. 
11. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 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 dos investigados 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). 

 
271. Expediente: 1.00.000.006999/2021-88 - Eletrônico  Voto: 215/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART. 

149). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE 
DELITIVA E/OU DOLO NA CONDUTA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE 
SUPERAM A MERA VIOLAÇÃO DE NORMAS TRABALHISTAS. NECESSIDADE DE 
NOVAS DILIGÊNCIAS OU DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA OBTENÇÃO 
DE MAIS INFORMAÇÕES QUE ELUCIDEM O CASO EM TELA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 
PENAL. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime descrito no 
art. 149 do CP, tendo em vista a suposta ocorrência de submissão de trabalhadores a condição 
análoga à de escravo, em uma fazenda, localizada na zona rural de Várzea Nova/BA, em 2020, 
cuja atividade principal era a extração da fibra das folhas da planta conhecida como sisal 
(relatório de fiscalização, realizado em 13/10/2020, pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel 
do Ministério da Economia). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos; o quadro fático identificado 
pelo Grupo Móvel e esclarecido pelos depoimentos colhidos evidenciam inequívoca 
inobservância às leis trabalhistas e condições precárias de trabalho na propriedade rural, 
entretanto, não se comprovou a existência de condições degradantes e de dolo na conduta do 
empregador aptas a configurar a prática do delito previsto no art. 149 do CP; os trabalhadores 
não tiveram sua liberdade de locomoção restringida, ainda que em razão de dívidas, tampouco 
foram submetidos a trabalhos forçados; os trabalhadores estavam expostos a condições não 
adequadas (precárias) de moradia, higiene e trabalho, no entanto, lamentavelmente, o quadro 
fático evidenciado nos autos representa a difícil realidade das condições de inúmeros 
trabalhadores rurais que se encontram à margem das leis trabalhistas e dos direitos por ela 
assegurados; os empregados não eram forçados a cumprir jornadas extenuantes a contragosto, 
em condições degradantes de trabalho; o direito penal funciona como última ratio, somente 
sendo aplicado quando as demais áreas não sejam suficientes para punir os atos ilegais 
praticados; no caso, a atividade foi interditada, e o investigado assinou TAC com o MPT e a 
DPU. 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 4. Respeitadas as razões 
invocadas pela Procuradora da República oficiante, verifica-se, por ora, que não é hipótese de 
arquivamento. 5. Ao consultar os autos, há, em resumo, no relatório de fiscalização, os 
seguintes dados sobre o caso: disponibilização de água em condições não higiênicas nos locais 
de trabalho e de alojamento; inexistência, nas áreas de vivência, de água limpa para higiene, 
preparo de alimentos e demais necessidades; inexistência de instalações sanitárias nos 
alojamentos e na frente de trabalho; alojamentos e moradias sem condições básicas de 
segurança, vedação, higiene, privacidade e conforto; ausência de camas com colchões ou de 
redes nos alojamentos, com os trabalhadores pernoitando sobre estruturas improvisadas; 
ausência de local adequado para armazenagem ou conservação de alimentos e refeições etc. 
Confira, nesse sentido, o teor de alguns depoimentos dos trabalhadores: "(...) que cada 1.000 
kg de fibra verde, rende 500 kg de fica seca; que para cada 100 kg de fibra verde, paga R$ 34,00 
para dividir entre as cortadeiras, R$ 24,00 para dividir entre os cevadores, R$ 18,00 para dividir 
entre os resideiros e R$ 8,00 para a talerista; que o sisal verde é pesado na roça em uma balança 
rústica de madeira com peso de pedra de 27 kg (...)"; "(...) sobra em média R$ 190,00 por 
semana; que não chega a ganhar nem um salário mínimo por mês (...)"; "(...) que não tem 
energia elétrica na casa; que não tem banheiro na casa; que toma banho ao ar livre, na parte de 
fora da casa, sobre um tablado de madeira; que fazem as necessidades no sisal em volta da casa; 
que não tem água encanada; (...) que pega a água em um poço na Comunidade de Santo 
Antônio; que a água é depositada em uma caixa quadrada de amianto que fica no chão, atrás da 
casa; que não tem tampa na caixa, só um pallet de madeira; que forma um limo verde dentro da 
caixa; que a água é usada para beber, cozinhar e tomar banho; que toma a água sem nenhum 
tratamento (...)"; "(...) que leva carne para a frente de trabalho e deixa secar no sol; que prepara 
a carne em um fogareiro, em uma estrutura improvisada, no chão, na frente de trabalho; que 
não tem local adequado para fazer e consumir as refeições; que coloca sal nas carnes e pendura 
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no sol para não apodrecer; que não há local adequado para o armazenamento das carnes e dos 
demais mantimentos; que faz as refeições sentada no chão (...)". Portanto, ao que parece, não 
se trata de mera violação de normas trabalhistas. 6. O tipo penal previsto no art. 149 do CP 
classifica-se como de ação múltipla e contenta-se com a subsunção alternativa dos elementos 
nele descritos: "reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto". 7. Assim, a restrição à liberdade não é requisito imprescindível para 
o enquadramento na figura típica acima referida, porquanto pode o ilícito se aperfeiçoar se 
verificadas outras formas de coação ao trabalhador. "O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 
149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão 
acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade 
da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados" (RE 
459510, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 26.11.2015). 8. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que, para a 
configuração do crime previsto no art. 149 do CP, não é necessário que se prove a coação física 
da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a 
submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de 
trabalho, condutas alternativas previstas no tipo penal. Observe, nesse sentido, trecho de recente 
decisão da Corte Constitucional sobre o tema: "No presente caso, não se está a tratar de indícios 
e conjecturas, bem como de meras irregularidades e violações à legislação trabalhista, na 
medida em que, conforme a conjugação dos depoimentos dos auditores fiscais e das 
testemunhas, todos presentes no corpo do aresto recorrido, restou demonstrado que os 
trabalhadores foram submetidos, sim, a condições degradantes de trabalho, tais como ausência 
de água potável para beber e alimentação destinada ao consumo em estado de putrefação, 
trabalhadores executando serviços descalços e dormindo no chão, dentre outras condições 
desumanas, todas a configurar o crime tipificado como redução à condição análoga à de 
escravo, previsto no art. 149 do Código Penal. Precedentes" (Ag. Reg. no RE 1.279.023, Rel. 
Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 11.05.2021). 9. A escravidão moderna é mais 
sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade 
e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não 
só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, 
inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a 
capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também 
significa reduzir alguém a condição análoga à de escravo. 10. Se por um lado não é qualquer 
violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo, por outro, se a violação aos 
direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 
submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, 
é possível o enquadramento no crime do art. 149 do CP, pois os trabalhadores estão recebendo 
o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e/ou de sua dignidade. 
11. Por tais argumentos, adequado, na hipótese, o prosseguimento do feito, com a realização de 
novas diligências ou diligências complementares para obtenção de mais informações que 
elucidem o caso em tela. 12. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício 
originário para prosseguimento da persecução penal, facultando-se à Procuradora da República 
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto.  

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

 
272. Expediente: 1.00.000.020158/2021-83 – Eletrônico 

(JF-GRU-5002192-34.2021.4.03.6119)  
Voto: 515/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 

APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). 
POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO 
ENVOLVIMENTO DOS MOTORISTAS NA PRÁTICA DELITIVA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. O membro do MPF denunciou cinco 
investigados pela prática de crimes previstos na Lei 11.343/2006, por fatos supostamente 
ocorridos nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, bem como promoveu 
o arquivamento em relação aos motoristas R. C. N. S. e D. R. O., sem prejuízo do art. 18 do 
CPP, argumentando que, 'não obstante a existência de alguns indícios, há a necessidade de 
aprofundamento das investigações. O fato, por si só, de os motoristas dos dois carros (') 
trazerem as malas e os traficantes, aguardando os mesmos, para levá-los embora, apesar de ser 
um indício relevante, não é suficiente para a formulação de denúncia criminal em face de R. e 
D.. Estes admitiram que conduzem os veículos, mas alegaram estar trabalhando como uber. 
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Quanto a R., este alegou que trabalha como UBER há 2 anos e pouco. Também não foi 
reinterrogado pela Polícia Federal para maiores esclarecimentos (') Quanto a D., este alegou 
que é proprietário do veículo Ford Ka, mas que o utiliza como UBER e 99, além de alugá-lo a 
terceiros. Negou participação nos fatos'. 2. Discordância do Juízo federal quanto ao 
arquivamento e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei 13.964/2019). 3. Assiste razão ao Juiz ao alegar que, 'quando se analisa 
os elementos de informações trazidos pela autoridade policial, o que se percebe são dados 
indicativos de participação desses investigados nos fatos ora apurados, bem como a existência 
de medidas por meio das quais se pode melhor esclarecê-los, com o aprofundamento das 
investigações. (') há indicação relevante de suposta participação dos investigados R. C. N. S. e 
D. R. O. No contexto dos fatos, notadamente porque as ações indicadas pela autoridade policial 
não se amoldam a comportamento comum e esperado de motoristas de aplicativos. A título de 
exemplo, não é comum motoristas de aplicativos deixarem passageiros no Aeroporto e, em 
seguida, pegá-los no mesmo local, para conduzi-los noutra direção, a menos que haja algum 
acordo entre o motorista e o passageiro. Também não é comum envolvimento do mesmo 
veículo noutra investigação relacionada a fatos semelhantes. Tais circunstâncias, no contexto 
dos fatos, envolvendo organização criminosa especializada na remessa de drogas para o 
exterior, ganha especial relevância e impõe melhores esclarecimentos'. 4. Ademais, o próprio 
Procurador da República oficiante deixa claro em sua manifestação a 'necessidade de 
aprofundamento das investigações', haja vista a existência de indícios da participação dos 
motoristas. Em outro trecho de sua manifestação, alega que um dos motoristas 'também não foi 
reinterrogado pela Polícia Federal para maiores esclarecimentos'. Logo, não justifica, por ora, 
o arquivamento, sendo necessário o prosseguimento da apuração até o esgotamento das 
diligências necessárias para a elucidação dos fatos. 5. Não homologação do arquivamento e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas investigações, facultando-se ao 
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto.  

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

 
273. Expediente: 1.25.000.003542/2021-42 - Eletrônico  Voto: 5407/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato 
autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão, no 
estabelecimento de uma transportadora, de produtos de procedência estrangeira (entre eles, 22 
equipamentos eletrônicos) sem documentação probatória de sua regular importação. Tributos 
iludidos no importe de R$ 1.810.80. 2. Consta dos autos que a empresa envolvida no delito em 
apreço possui outra autuação fiscal, por fatos análogos, nos últimos 05 (cinco) anos, cujos 
tributos somam R$ 1.387,43. 3. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no 
princípio da insignificância. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). 5. 
Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: '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'. 6. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não 
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos 
de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 
(e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. 
Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a 
aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo(a) 
contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do 
crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. 
Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum 
fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, 
dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo, considerando (i) o 
Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de 
outras autuações fiscais nos últimos 5 (cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os 
elementos indicam que a importação possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do 
princípio da bagatela na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 206 
 

 
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. 

 

dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto 
no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a 
necessidade de o membro do MPF 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 da representante legal da empresa 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). 

 
274. Expediente: 1.29.009.000557/2021-20 - Eletrônico  Voto: 101/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato 
instaurada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a introdução em 
território nacional, por via terrestre, de produtos de procedência estrangeira (13 ventiladores e 
03 tapetes de sala) sem documentação probatória de sua regular importação. 2. As mercadorias 
apreendidas foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 3.739,04, ao passo que o valor dos 
tributos iludidos atingiu o montante de R$ 1.490,63. 3. Consta dos autos que há outros 04 
procedimentos fiscais com apreensão de mercadorias em nome da investigada nos últimos 
cinco anos. 4. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio da 
insignificância. 5. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). 6. Inicialmente, 
destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: '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'. 7. A 
atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio 
da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, 
ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-
1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 8. Ressalva de 
entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de 
reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em 
consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto 
que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as 
Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros 
ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, 
muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio 
para a solução dos problemas sociais. 9. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, 
(ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais 
nos últimos cinco anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a 
importação possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na 
presente hipótese. 10. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício 
originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. 
Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto. 11. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do 
MPF 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 da investigada pela prática do crime de descaminho.  

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

 
275. Expediente: 1.29.009.000558/2021-74 - Eletrônico  Voto: 84/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). 1. Notícia de fato autuada 
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para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista a apreensão, 
em 10/10/2020, de produtos de procedência estrangeira (2 aparelhos de ar-condicionado), sem 
documentação comprobatória de sua regular importação. Mercadorias avaliadas em R$ 
4.586,54. Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 1.687,85. 2. Consta dos autos 
que há, no mínimo, sete outros procedimentos fiscais, com apreensão de mercadorias, em nome 
do autuado, nos últimos cinco anos à presente autuação, cujos tributos federais iludidos totais 
somaram R$ 9.511,69 (mercadorias apreendidas: 4.950 anzóis; 230 linhas de pesca; 45 calças; 
44 relógios de pulso; 15 sensores de presença; 15 receptores de satélite; 600 DVDs virgens; 5 
rádios veiculares; 13 carregadores de bateria de celular; 14 acessórios para celular - película 
etc). 3. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento, com base no princípio da 
insignificância, uma vez que o valor de todos os impostos sonegados, por descaminho, é menor 
que R$ 20.000,00. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). 5. 
Inicialmente, destaca-se o Enunciado nº 49 deste Colegiado: "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". 6. A atual composição da 2ª CCR firmou entendimento majoritário pela 
não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em 
períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 
20.000,00 (JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão nº 828, de 
08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional 
e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos 
pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar valor inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do 
crédito, a teor do que dispõem as Portarias nº 75/MF e nº 130/MF e o § 4º, do art. 20, da Lei nº 
10.522/02. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante, para fins de 
sancionamento, algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar 
para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. 
Contudo, considerando (I) o Enunciado nº 49/2ª CCR; (II) o entendimento majoritário deste 
Colegiado; (III) a existência de, no mínimo, sete outros procedimentos fiscais nos últimos 5 
(cinco) anos; e (IV) o fato de que, no caso concreto, a importação possui claro intuito comercial, 
não é cabível a aplicação do princípio da insignificância/bagatela, na presente hipótese. 9. Não 
homologação do arquivamento. Devolvam-se os autos ao ofício originário para 
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-
A do CPP, 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. 10. Registre-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 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 autuado, 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 
Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 
276. Expediente: JF/MG-1003673-

21.2021.4.01.3803-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 5415/2021 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: RECURSO CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR. CRIME DESCRITO NO ART. 19 DA 

LEI 7.492/1986. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 71 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO DO COLEGIADO. REMESSA AO CIMPF. 1. Inquérito policial 
instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/1986, em 
decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento de veículo 
automotor perante instituição financeira privada, no ano de 2014. 2. O membro do MPF 
promoveu o arquivamento em relação ao crime em questão, alegando que não há indícios 
mínimos de autoria delitiva; e promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual quanto a possível prática de crimes de falsidade documental e/ou ideológica em 
desfavor de particular. 3. Na Sessão de Revisão 825, de 15/10/2021, esta 2a CCR 
deliberou pela homologação do arquivamento e pela não homologação do declínio, pelas 
seguintes razões: "Constata-se que as diligências iniciais realizadas não lograram 
identificar elementos mínimos indicativos da autoria do crime. Aplicação do Enunciado 
71 da 2a CCR, que assim dispõe: 'É cabível o arquivamento de investigação criminal 
quando, após a colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes da 
autoria delitiva, situação demonstrada com a reunião das seguintes condições: 
inexistência de suspeitos, de testemunha, de elementos técnicos formadores de convicção 
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(fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras diligências 
capazes de modificar o panorama probatório atual'. No que se refere aos crimes de falso, 
não há razão para a declinação, haja vista a aplicação do princípio da consunção. Os 
falsos, no caso concreto, configuraram crimes meios para a consumação do crime fim 
(art. 19 da Lei 7.492/1986). Homologação do arquivamento, sendo necessária a inclusão 
dos dados obtidos neste inquérito no Projeto Prometheus, desenvolvido pela Polícia 
Federal com a finalidade de alcançar maior utilidade, eficiência e efetividade da 
persecução penal". 4. Apresentação de recurso ao Conselho Institucional do Ministério 
Público Federal. Aduz o Procurador recorrente: "os fatos narrados nos autos configuram 
também a possível prática de crimes de falsidade documental e/ou ideológica em 
desfavor de particular, passíveis de causar lesões à fé pública e à pessoa de S. C. S. G., 
residente em Campos dos Goytacazes/RJ. No caso em questão, o falso não se exauriu no 
estelionato, considerando que o documento de identidade confeccionado em nome de 
terceiro continuou/continua tendo potencialidade lesiva. Assim, a conduta de uso de 
documento falso não pode ser absorvida pelo crime de obtenção, mediante fraude, de 
financiamento em instituição financeira praticado pelo investigado, devendo o declínio 
de atribuição ser apreciado e homologado". 5. Revisão (2a CCR). 6. Na presente hipótese, 
não há nenhuma informação no sentido de que a referida documentação falsa tenha sido 
utilizada em outras situações, o que indica que o falso se exauriu na fraude perpetrada. 
7. Ademais, em diversos casos análogos, este Colegiado entendeu que os fatos 
configuraram apenas o crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/1986 (e.g., JF/SP-5005749-
71.2020.4.03.6181-IP, Sessão 813, de 21/06/2021; JF-DF-1001501-25.2019.4.01.3400-
INQ, Sessão 811, de 08/06/2021; JF-DF-1016627-52.2018.4.01.3400-INQ, Sessão 809, 
de 17/05/2021; JF-DF-INQ-1004270-06.2019.4.01.3400, Sessão 806, de 26/04/2021; JF-
DF-1018881-95.2018.4.01.3400-INQ, Sessão 804, de 12/04/2021). 8. De outro lado, 
mesmo que não se entenda pela aplicação do princípio da consunção no caso em tela, 
ainda assim não justifica a declinação de atribuição ao MPE, ante a conexão probatória 
entre os delitos de falso e o previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986. Conforme 
jurisprudência do STJ, "Diante da evidente conexão probatória entre o delito da 
falsificação e uso do documento público falso (CNH) para tentar perpetrar o 
financiamento fraudulento, tais crimes também devem ser apurados pela Justiça Federal, 
nos termos de remansosa jurisprudência que culminou na edição da Súmula 122/STJ" 
(CC 158.548/PI, Terceira Seção, DJe 01/08/2018). 9. Atribuição do MPF para apuração 
dos crimes e aplicação do Enunciado 71/2a CCR no caso concreto. 10. Manutenção 
integral da deliberação desta 2a Câmara na 825a Sessão Ordinária, de 15/10/2021. 11. 
Remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  

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

 
Homologação do Declínio de atribuição 
277. Expediente: JFRJ/VTR-5000056-

66.2020.4.02.5104-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 131/2022 Origem: GABPRM4-BMGS 
- BRUNA MENEZES 
GOMES DA SILVA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 171, §3º, do 

CP, tendo em vista que parte do valor de uma Requisição de Pequeno Valor sujeito a 
bloqueio requisitório, em razão de cessão de crédito, foi levantado de conta judicial (na 
Caixa Econômica Federal) de forma irregular. O Procurador da República oficiante 
promoveu declínio de atribuições, ao argumento, em síntese, de que: 'Finda as 
investigações, verifico que o Parquet Federal não possui atribuição para atuar no presente 
Inquérito Policial. In casu, não ficou suficientemente demonstrado que os investigados W' 
e L' tenham praticado qualquer crime em desfavor da Caixa Econômica Federal. Por outro 
lado, não há nos autos elementos de informação que apontem que D', empregado da Caixa 
Econômica Federal, tenha dolosamente liberado aos investigados o valor integral do RPV. 
Assim, é possível verificar que a possível vítima do delito teria sido T''. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Possível crime praticado exclusivamente 
contra o patrimônio de particular. Ausência de 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). 
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278. Expediente: JFRS/CAX-5009931-
11.2020.4.04.7107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 167/2022 Origem: GABPRM1-LG - 
LUCIANA GUARNIERI 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), 

ocorrido no interior dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, unidade 
de conservação federal gerida pelo ICMBio, decorrente de um ataque de búfalo contra 
turistas que estavam visitando o local, em 08/01/2020. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado 33 da 2ª CCR). Consta dos autos que o búfalo pertence a R. A., que também é 
proprietário de uma área de terras denominada Fazenda Malacara, ainda não desapropriada 
pelo poder público, na qual mantém diversos animais. Assim, é certo que eventual 
responsabilização, seja por dolo ou culpa, recairá sobre o proprietário do animal e/ou seus 
funcionários, não havendo nexo causal entre o resultado e a ação ou omissão dos agentes 
públicos do ICMBio que trabalham no local. Ademais, o fato de o crime ter sido praticado 
no interior de uma unidade de conservação federal não atrai, por si só, a competência da 
Justiça Federal, tendo em vista que o delito sob apuração (lesão corporal) tutela 
exclusivamente a integridade física da pessoa, não sendo praticada em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas. Inexistência de elementos 
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

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

 
279. Expediente: 1.13.000.000088/2022-70 - Eletrônico  Voto: 330/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. HOMICÍDIO PRATICADO POR INDÍGENA NO ASSENTAMENTO 

FLORESTA DO ACRE. AUSÊNCIA DE DISPUTA DE DIREITOS INDÍGENAS. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROSSEGUIR NAS 
INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de fato autuada a partir de manifestação sigilosa protocolada na 
Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando diversas práticas de crimes na Comunidade 
Floresta do Acre, dentre os quais o homicídio de Jorge Ribeiro da Silva, cujo autor seria Stenio 
Lopes de Oliveira Apurinã, indígena que reside na aludida comunidade. 2. O representante 
encaminhou cópia do inquérito referente ao homicídio de Jorge Ribeiro da Silva e um abaixo 
assinado dos moradores da Comunidade Floresta do Acre, insatisfeitos com as atitudes do 
indígena Stenio Lopes de Oliveira Apurinã e seus comparsas dentro do assentamento. 3. O 
homicídio de Jorge Ribeiro da Silva foi informado à Polícia Civil do Amazonas por Francisco 
Ribeiro da Silva, irmão da vítima. (BO n. 924/2021 ' fl. 4 doc. 1.3). Determinada missão policial 
para localizar o autor do homicídio, os policiais foram recebidos a tiros, obtendo-se êxito na 
prisão em flagrante de Jeferson Lopes Apurinã e Geovani Gonzaga Lopes. No entanto, Stenio 
Lopes de Oliveira Apurinã (autor do homicídio) conseguiu evadir-se do local com outros dois 
comparsas. 4. Depreende-se dos autos que em relação a Jeferson Lopes Apurinã e Geovani 
Gonzaga Lopes foi instaurado o inquérito 0601246-74.2021.8.04.3100 pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e tentativa de 
homicídio (contra os policiais que efetuaram a prisão), em trâmite na Comarca de Boca do 
Acre/AM. 5. Também consta nos autos um abaixo assinado dos moradores da Comunidade 
Floresta do Acre noticiando que a família do indígena Stenio Lopes de Oliveira Apurinã reside 
há aproximadamente doze anos na comunidade. Contudo, desde que Stenio Apurinã e outros 
membros próximos a ele vieram a residir no local, iniciaram as práticas ilícitas, como matança 
de animais, invasão de casas, incêndio de escolas e o homicídio de Jorge Ribeiro da Silva. 6. O 
membro do MPF oficiante promoveu a declinação de atribuições ao Ministério Público do 
Estado do Amazonas, alegando que os crimes praticados pelo indígena Stenio Lopes de 
Oliveira Apurinã não se referem à disputas de direitos indígenas e ressaltou que os fatos já são 
objeto de apuração na Justiça Estadual (0601246-74.2021.8.04.3100), acrescentando a 
informação de que já houve representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva de 
Stenio Lopes de Oliveira Apurinã. 7. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). 8. Da leitura do abaixo assinado dos moradores da Comunidade Floresta do Acre, no 
município de Boca do Acre/AM, infere-se a insatisfação dos residentes do local com o 
comportamento de Stenio Apurinã e alguns membros ligados a ele, os quais são responsáveis 
por diversos ilícitos na comunidade, perturbando a ordem e tranquilidade do local. Já da análise 
dos autos do inquérito 0601246-74.2021.8.04.3100, infere-se que a motivação do homicídio foi 
uma dívida, conforme relatado pela testemunha J.S.J, do qual transcrevo o seguinte trecho: '(') 
ao chegar no local Floresta do Acre, o nacional ESTENIO passou a cobrar o JORGE RIBEIRO 
(VÍTIMA), Que, JORGE pediu dinheiro de MOISES para pagar ESTENIO, pois MOISES era 
quem guardava o dinheiro para entregar, momento em que ESTENIO disse que ia acerta as 
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contas com JORGE, em seguida desferiu um disparo com a espingarda, atingindo o lado 
esquerdo (...)em seguida ESTENIO tentou correr, porém MOISES e o depoente tentarem 
segurar, porém ESTENIO se desvencilhou (') Que a morte foi por conta da dívida (')'1 9. 
Portanto, como a motivação do crime não versa sobre disputa de direitos indígenas, afasta-se, 
no caso em análise, a competência da Justiça Federal. Destaque-se, ainda, que em consulta ao 
site do TJ/AM, foi instaurado inquérito policial em relação ao autor do homicídio, Stenio Lopes 
de Oliveira Apurinã, em trâmite na Comarca de Boca do Acre/AM (autos n. 0601228-
53.2021.8.4.3100). 10. Homologação do declínio de atribuições.  

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

 
280. Expediente: 1.13.000.002194/2021-15 - Eletrônico  Voto: 141/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª 

Região, encaminhando cópia de inquérito civil deflagrado a partir de denúncia sigilosa em face 
de entidade religiosa (I.U. - C. da F.), em virtude de suposta coação a ex-funcionários com a 
finalidade de obter acordos trabalhistas de valor irrisório. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Segundo o Procurador oficiante, o fato narrado pode caracterizar, em tese, 
a prática dos crimes de coação no curso do processo (CP, art. 344) e de fraude processual (CP, 
art. 347), podendo ainda configurar abuso de autoridade pelo envolvimento de policiais civil e 
militar, nos termos da Lei nº 13.869/19. Da análise dos autos, no entanto, não se vislumbram 
indícios da prática de falso testemunho ou de crime contra a administração da Justiça 
Trabalhista. Circunstâncias fáticas que envolvem particulares e entidade religiosa. Ausência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução. Homologação do declínio em favor 
do Ministério Público Estadual.  

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

 
281. Expediente: 1.14.000.000088/2022-32 - Eletrônico  Voto: 254/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). 

Consta dos autos, em síntese, o seguinte: "(...) subtração de um envelope de depósito bancário, 
no valor de R$300,00 (trezentos reais), (...) pelo caixa eletrônico da Agência (...) do Banco 
Santander, localizada na Calçada, Salvador/BA. Afirmou o Representante que, não obstante 
tenha inserido o envelope no caixa eletrônico, não foi gerado o comprovante de depósito (...)". 
A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio das atribuições; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: não é possível vislumbrar qualquer circunstância capaz de 
determinar a competência federal e a consequente atribuição do MPF para atuar no caso em 
apreço; os fatos não configuram crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; o Banco Santander se trata de 
Pessoa Jurídica de Direito Privado. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Na 
hipótese, o suposto crime foi praticado em detrimento de interesse(s) exclusivamente 
particular(es). Não enquadramento, portanto, às hipóteses previstas na competência criminal da 
Justiça Federal (art. 109 da CF). Inexistência de dano direto a bens, serviços ou interesse direto 
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
282. Expediente: 1.14.000.002697/2021-45 - Eletrônico  Voto: 128/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de 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 
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a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado 498 da Súmula do STF: 'Compete à Justiça dos 
Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia 
popular'. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 
Estadual.  

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

 
283. Expediente: 1.16.000.000407/2022-35 - Eletrônico  Voto: 255/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação recebida pelo Sistema Integrado Nacional 

de Direitos Humanos ' SINDH, Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Relato, em síntese, de que uma 
criança de 2 anos de idade está sendo exposta no Instagram, dançando músicas inapropriadas 
para a sua idade. Possível crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Fato noticiado que não se 
insere na competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da Constituição Federal. Carência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

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

 
284. Expediente: 1.16.000.000519/2022-96 - Eletrônico  Voto: 296/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de racismo ou de injúria racial 

(Lei nº 7.716/89, art. 20 ou CP, art. 140, §3º). Consta dos autos, em síntese, que uma pessoa 
socialmente vulnerável foi vítima, pela internet, de ofensas durante uma partida do Jogo 
"League of Legendes", nos seguintes termos: "gordo, macacos demais". O Procurador da 
República oficiante promoveu o declínio das atribuições, pois o fato não envolve dano ou 
periclitação a bens, serviços ou interesse da União e nem se enquadra em alguma das hipóteses 
previstas no art. 109 da CF. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Hipótese que retrata manifestação discriminatória contra ou entre particular(es) e ocorrida, ao 
que tudo indica, em ambiente virtual restrito. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aplicação do 
Enunciado nº 50 da 2ª CCR: "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". Hipótese que não enseja a atuação do Ministério Público Federal. 
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 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). 

 
285. Expediente: 1.16.000.000547/2022-11 - Eletrônico  Voto: 274/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação recebida pelo Sistema Integrado Nacional 

de Direitos Humanos ' SINDH, Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Relato acerca de suposta venda e 
compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil em um grupo de WhatsApp. Possível 
crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
n° 32 da 2ª CCR). O simples fato de um delito ter sido praticado por meio da internet não é o 
suficiente para que a competência para o seu processamento e julgamento seja federal, já que, 
para tanto, é necessário que o crime em questão esteja previsto em tratado ou convenção 
internacional de que o Brasil seja signatário e que reste configurada a transnacionalidade, por 
força do artigo 109, inciso V, da Constituição da República. Considerando que a mensagem 
ficou restrita aos integrantes de um grupo de WhatsApp, sem qualquer indício de participação 
de pessoa situada no exterior, a atribuição para análise do caso concreto é do Ministério Público 
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Estadual, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição 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). 

 
286. Expediente: 1.16.000.003473/2021-86 - Eletrônico  Voto: 269/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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, na qual a representante afirma que D.S.D. não estaria fazendo visitas assistidas à filha 
em comum I.S.D., descumprindo a sentença vigente concernente à visitação. Relato, ainda, de 
que o representado estaria assediando a noticiante, bem como fazendo afirmações falsas a seu 
respeito com vistas a reverter a guarda da criança, situações que podem configurar eventuais 
crimes contra a honra e de denunciação caluniosa. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Fatos que dizem respeito à guarda de menor e seus genitores. Questões entre 
particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio 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). 

 
287. Expediente: 1.19.000.001617/2021-58 - Eletrônico  Voto: 85/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações sobre operações financeiras, comunicadas 

nos termos do art. 11 da Lei n° 9.613/98. Promoção de declínio de atribuições. Argumento de 
que se trata de 'Relatório de Inteligência Financeira do COAF, não espontâneo, produzido em 
função de operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, por ordem do 
Tribunal de Justiça deste Estado, respeitante a fraude com verbas municipais, sem indícios 
concretos, por ora, de malversação de recursos federais.' Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de 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). 

 
288. Expediente: 1.19.000.001722/2021-97 - Eletrônico  Voto: 32/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da 

Lei 9.613/98), tendo em vista a notícia de movimentações financeiras suspeitas por parte de 
uma pessoa jurídica privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Da 
análise dos autos, verifica-se que não há, por ora, indícios de infração penal antecedente de 
competência da Justiça federal, nem de qualquer delito cometido em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109 da 
CF e art. 2º'III da Lei 9.613/98). As diligências realizadas apontam para supostos crimes de 
competência da Justiça estadual (esquemas de corrupção no âmbito do Estado do Maranhão). 
Carência, até o momento, de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual.  

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

 
289. Expediente: 1.19.000.002123/2021-91 - Eletrônico  Voto: 78/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual se relata que pessoa identificada como T.F. apresentou 
enriquecimento repentino, empresta dinheiro a juros e o único cargo público que ocupou na 
vida foi na Comissão de Licitação do Município de Arari/MA. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). Eventual prática ilícita em detrimento de ente municipal. 
Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio 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). 

 
290. Expediente: 1.25.005.000037/2022-87 - Eletrônico  Voto: 277/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LONDRINA-PR  

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 alega ter recebido uma notificação da Associação Brasileira de Educação 
Musical, localizada na cidade de Londrina/PR, através de um escritório de advocacia localizado 
na cidade de Natal/RN, acusando-o falsamente de difamação. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de 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). 

 
291. Expediente: 1.29.000.003646/2021-16 - Eletrônico  Voto: 104/2022 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. A noticiante relata que alguém tem acessado fraudulentamente seu perfil no portal 
'Meu INSS', mediante atendimento em agências da autarquia em outros estados da federação, 
promovendo alterações em seu cadastro com a finalidade, ao que se depreende, de realização 
de empréstimos fraudulentos em seu nome. Aduz que, embora já tenha reportado a 
irregularidade ao INSS, a autarquia não adota qualquer medida para a resolução do problema, 
que vem reiteradamente se repetindo. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio 
de atribuições ao Ministério Público estadual, observando que 'a competência para investigação 
e processamento de crime de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário, 
quando tal é realizado perante instituição financeira privada, é da Justiça Estadual.' Determinou 
também 'o encaminhamento de cópia dos [autos] ao Núcleo de Controle da Administração desta 
Procuradoria da República, para adoção das providências julgadas cabíveis, na área cível', 
considerando que: 'o foco de irresignação da noticiante não diz respeito a eventual crime, mas 
à morosidade e incapacidade do INSS de resolver a situação por ela noticiada, o que estaria lhe 
causando transtornos. Assim é que, na esfera cível, exsurge dos autos, s.m.j., hipótese de 
atribuição do Ministério Público Federal, decorrente de suposto mau atendimento de autarquia 
federal.' Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo decorrente 
de eventual crime de obtenção fraudulenta de empréstimo consignado, junto a instituição 
financeira privada, em nome de beneficiária do INSS, que seria 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. 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). 

 
292. Expediente: 1.30.001.004589/2021-53 - Eletrônico  Voto: 272/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes previstos no art. 217-A do CP e/ou art. 241-B da Lei nº 

8.069/90. Consta dos autos, em síntese, o seguinte: "(...) denúncia de pedofilia contra servidor 
público da Justiça Estadual do Rio de Janeiro (...) Ao que consta, no início do ano de 2017, o 
filho do denunciante teria se submetido a sessões de acompanhamento psicológico, após ter 
sido vítima de abuso sexual; As consultas ocorreriam em uma sala de atendimento, exclusiva 
para este fim, localizada dentro do prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
(...) e seriam conduzidas pelo psicólogo de nome R., posteriormente identificado por R.F.D.M.; 
R. é servidor concursado da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, com especialidade em 
psicologia e, conforme apurado, sua atuação era demandada por Juízes das Varas Criminais da 
Capital, para que se realizasse estudos psicológicos em crianças vítimas de abuso sexual (...)". 
A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio das atribuições, a despeito da 
informação de que R.F.D.M. teria falecido em 10/09/2020, tendo em vista que o presente feito 
não apura conduta delituosa em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 
32). Na hipótese, o(s) suposto(s) crime(s) foi(ram) praticado(s) por servidor público estadual 
em detrimento de particular (criança/adolescente). Não enquadramento, portanto, às hipóteses 
previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). Inexistência de prejuízo 
direto a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

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

 
293. Expediente: 1.30.001.005077/2021-12 - Eletrônico  Voto: 94/2022 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. O noticiante relata ter sido vítima de conduta preconceituosa por motivos religiosos, 
praticada por motorista de determinado aplicativo, o qual teria impedido seu embarque no 
automóvel que dirigia. Informa, também, que registrou o fato junto à Polícia Civil, ocasião em 
que a conduta foi caracterizada, em tese, como crime previsto no art. 12 da Lei nº 7.716/89. 
Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: ''o crime já se encontra 
sob investigação na esfera estadual, conforme se nota do teor do RO' o fato noticiado não ofende 
bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas (art. 109, 
IV, da CF/88). O suposto crime também não se encontra previstos em tratados ou convenções 
internacionais de que o Brasil seja signatário. Além disso, não há elementos concretos que 
evidenciem a transnacionalidade da conduta ilícita (art. 109, V, da CF/88).' 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). 

 
294. Expediente: 1.30.001.005107/2021-82 - Eletrônico  Voto: 275/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata suposto crime de invasão de dispositivo 
informático, previsto no art. 154-A do CP, ocorrido no dia 15/12/2021, quando um hacker teria 
invadido o seu computador. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Crime, em tese, praticado por particular contra a privacidade de outro particular. Carência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
295. Expediente: 1.33.000.002514/2021-36 - Eletrônico  Voto: 298/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual o representante afirmou ter sido contatado, via whatsapp, por 
pessoa identificada como A.C., que se apresentou como servidora do INSS, incumbida de fazer 
revisões e reduções de desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas. 
Posteriormente, atendida pelo noticiante por telefone, A.C. já se apresentou como representante 
de uma empresa, com sede no município de São José/SC, que possui parceira com o INSS, 
Banco Central e Dataprev e que o objetivo era fazer a portabilidade de dívidas. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Segundo o Procurador oficiante, partindo-se da 
premissa de que ao INSS não é permitido repassar dados pessoais de aposentados e pensionistas 
a instituições financeiras e inexistindo nos autos indícios da participação de servidor da 
autarquia nessa prática, considera-se que a empresa E.S. Ltda obteve os dados do representante 
de forma fraudulenta, muito provavelmente por meio de listas que são negociadas no mercado 
ilegal. Há, inclusive, informação nos autos extraída do sítio do Sindicato dos Bancários de Rio 
do Sul e Região alertando para o fato de que instituições financeiras acessam ilegalmente os 
dados de aposentados e pensionistas para o oferecimento de empréstimos consignados. Possível 
prática do crime de estelionato em detrimento de particulares. Inexistência de prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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). 

 
296. Expediente: 1.34.001.000218/2022-34 - Eletrônico  Voto: 301/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de homofobia (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89). 

Consta dos autos que um usuário teria publicado, por meio da internet, em sala de bate-papo, 
Provedor UOL, o seguinte comentário de cunho homofóbico: "como tem gays nessas salas mó 
ódio desses lixo lixos vermes lixus da sociedade Malditos depressivos demonio morre 
lixuuuussss vermes depressivos joga álcool e fogo nesses demonio morre lixuuuussss vermes 
depressivos demonio". O Procurador da República oficiante promoveu o declínio das 
atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: apesar da homofobia e a 
transfobia terem sido inseridas pelo Eg. STF (ADO nº 26/DF e no MI nº 4733/DF) no rol de 
discriminações constantes na Lei nº 7.716/89, não foi disposto qual seria a competência para 
processamento e julgamento do supracitado crime; não há, na hipótese, qualquer lesão a bens, 
serviços ou interesses da União que pudesse caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 
109 da CF; inexiste tratado internacional, ratificado pelo Brasil, acerca de discriminação em 
razão de gênero ou orientação sexual; o simples fato de o suposto delito ter sido praticado por 
meio da rede mundial de computadores não desloca, por si só, a competência para a Justiça 
Federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme apontado 
pelo Procurador da República oficiante, embora o STF tenha firmado a tese no sentido de que 
a prática da homofobia/transfobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO nº 26/DF e MI 
nº 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do delito. A Lei 
nº 7.716/89 também não dispõe sobre a competência para julgar os crimes nela previstos, razão 
pela qual incide o disposto no art. 109, V, da CF, o qual 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 é 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 congênere da 2ª CCR: 1.34.001.004353/2021-78, 
Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021. 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). 

 
297. Expediente: 1.34.001.000388/2022-19 - Eletrônico  Voto: 303/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta dos 

autos que, em 18/10/2021, determinado usuário, por meio da internet, em uma sala de bate-
papo, Provedor UOL, teria publicado mensagem da qual se extrai possível oferta de substâncias 
ilícitas (Escama 60 a grama; Cristal 200 a grama; 25 gramas de "uma folha" 120; Popps 160 o 
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frasco rush 30 ml etc). O Procurador da República oficiante promoveu o declínio das 
atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: não se vislumbra hipótese de 
competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos fatos em análise; a 
competência da Justiça Federal reclama a existência de uma lesão direta a bens, serviços ou 
interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 
trata-se de eventual anúncio de venda de entorpecentes em sala de bate-papo e, assim, a 
comunicação se deu entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem; forçoso concluir 
pela ausência de indício de internacionalidade da conduta. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Na hipótese, considerando o exposto e os demais dados 
constantes nos autos, inexistem indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR: "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". Ausência de elementos de 
informação que legitimem a atuação 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). 

 
298. Expediente: 1.34.001.004341/2021-43 - Eletrônico  Voto: 168/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de homofobia (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989) por 

meio de publicação em rede de bate-papo. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado 32 
da 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode 
caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a 
competência para o julgamento do delito. A Lei 7.716/1989 também não dispõe sobre 
competência para julgar os crimes nela previstos, razão pela qual incide o disposto no art. 109, 
V, da Constituição Federal, que determina, de forma clara, que, para restar configurada a 
competência da Justiça Federal, é necessária a congruência entre a transnacionalidade e a 
previsão do crime em tratado internacional. No caso, a discriminação por orientação sexual ou 
identidade de gênero não são objeto de tratado internacional, razão pela qual não se 
perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, como disposto no 
art. 109, V, da CF. Precedente congênere da 2ª CCR: 1.34.001.004353/2021-78, Sessão de 
Revisão 811, de 08/06/2021. 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). 

 
299. Expediente: 1.34.001.011081/2021-62 - Eletrônico  Voto: 307/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de homofobia (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989) por 

meio de publicação em rede social. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode 
caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a 
competência para o julgamento do delito. A Lei 7.716/1989 também não dispõe sobre 
competência para julgar os crimes nela previstos, razão pela qual incide o disposto no art. 109, 
V, da Constituição Federal, que determina, de forma clara, que, para restar configurada a 
competência da Justiça Federal, é necessária a congruência entre a transnacionalidade e a 
previsão do crime em tratado internacional. No caso, a discriminação por orientação sexual ou 
identidade de gênero não são objeto de tratado internacional, razão pela qual não se 
perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, como disposto no 
art. 109, V, da CF. Precedente congênere da 2ª CCR: 1.34.001.004353/2021-78, Sessão de 
Revisão 811, de 08/06/2021. 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). 

 
300. Expediente: 1.34.001.011309/2021-14 - Eletrônico  Voto: 224/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). 

Consta dos autos, em síntese, o seguinte: "(...) Após pesquisa no Google por leilões, encontrei 
um anúncio pago e clicando no anúncio fui redirecionado para a página de falso leilão (...) onde 
fui vítima de um golpe financeiro no dia 10/11/2021 e após arremate e pagamento do veículo 
marca chevrolet, modelo chevrolet onix joy 1.0 Eco, ano 2018, modelo hatch, (...) fui bloqueado 
e não recebi o veículo (...)". A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio das 
atribuições, pois não se vislumbrou ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, mas tão somente crime cometido em 
detrimento do manifestante. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Na hipótese, 
não houve prejuízo à União. Não enquadramento, portanto, às hipóteses previstas na 
competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). Possível crime de estelionato 
praticado em detrimento de particular. Inexistência de dano direto a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
301. Expediente: 1.34.029.000094/2021-06 - Eletrônico  Voto: 123/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópias do processo de homologação de transação 

extrajudicial, oriundo do Juízo da Vara do Trabalho de Lorena/SP. Em sentença proferida no 
feito, houve recusa à homologação do acordo extrajudicial, eis que a prática traduzir-se-ia em 
verdadeira dispensa coletiva imotivada e indicaria a ocorrência de crimes descritos na Lei nº 
11.101/2005, com objetivo de fraudar credores, uma vez que a empresa encontra-se em 
recuperação judicial desde 25/09/2015 e tinha o dever de relacionar nominalmente os 
empregados naquele feito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos 
noticiados que podem ensejar a configuração, em tese, de crime previsto no art. 168 ou 171 da 
Lei nº 11.101/2005. Delitos que se referem a práticas perpetradas em prejuízo da recuperação 
judicial, sendo cometidos por particulares contra particulares. Competência do Juízo Universal 
da Falência. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

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

 
Outras deliberações(Declínio) 
302. Expediente: 1.19.000.001859/2021-41 - Eletrônico  Voto: 516/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada com base em comunicação do COAF, o qual aponta vultosas 

movimentações financeiras suspeitas por parte de determinada pessoa jurídica privada. Consta, 
ainda, que alguns dos beneficiários de transferências dos recursos da empresa ora investigada 
são servidores públicos estaduais ou municipais, o que, segundo o relatório de inteligência, 
'podem sugerir vantagens para eles, uma vez que suas lotações podem permitir influência em 
processos licitatórios, além de indícios do crime de lavagem de dinheiro'. O Procurador da 
República promoveu o arquivamento quanto ao crime de sonegação fiscal, em razão da Súmula 
Vinculante 24, e promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual no que se 
refere à entrega de vantagens a servidores públicos, por entender que não há nenhum elemento 
que aponte para ofensa a bens, interesses ou serviços da União ou de alguma de suas entidades. 
Em seguida, remeteu os autos a este Colegiado. Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93 e Enunciado 
32/2a CCR). 1) Em relação ao crime tributário, constata-se que não há notícia de crédito 
definitivamente constituído. Logo, aplica-se ao caso o Enunciado 79/2a CCR, que assim dispõe: 
'Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº 24 do STF, em regra, o oferecimento de 
denúncia por crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de 
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do procedimento administrativo e da 
consequente constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de 
procedibilidade'. Ademais, foi encaminhada cópia da presente NF à Receita Federal, para 
ciência dos fatos e adoção das providências pertinentes. Homologação do arquivamento, sem 
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prejuízo do art. 18 do CPP. 2) Com relação à entrega de vantagens a servidores públicos e ao 
declínio, verifica-se que a revisão sobre esse ponto é de atribuição da 5a CCR/MPF, em 
observância à Resolução CSMPF 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/4/2014.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento quanto ao crime de sonegação fiscal, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 
5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise quanto à entrega de vantagens 
a servidores públicos e ao declínio, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
303. Expediente: 1.25.008.000488/2021-11 - Eletrônico  Voto: 80/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime de furto qualificado 

(CP, art. 155, § 4º, inciso II, do CP) - fraudes bancárias. Consta dos autos, em síntese, os 
seguintes fatos: "(...) A D.T. LTDA, por meio de sua representante, confirmou que, em 
09/05/2016, a conta bancária titularizada por aquela PJ, foi fraudulentamente movimentada e 
que, identificada a fraude, apenas parte do prejuízo lhe foi restituído (...) A C. S.A., por seu 
turno, aduziu que os valores que aportaram na conta bancária (...) eram provenientes de 
prestação de serviços (...) o representante da PJ D.B.D.S. com acesso à referida conta participou 
da empreitada, pois recebidos os valores provenientes de fraude, foram prontamente retirados 
(...)". Promoção de arquivamento em relação à conduta relacionada à PJ C. S.A., em razão da 
inexistência de conduta típica. Declínio de atribuições ao MPE, em relação aos fatos 
remanescentes. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. Revisão do arquivamento e declínio de 
atribuições (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV e Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 1) Não há, nos autos, 
elementos de prova capazes de demonstrar a ocorrência do crime e/ou a autoria delitiva 
envolvendo a PJ. C. S.A. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 
do CPP. 2) Os fatos remanescentes não evidenciam interesse federal, pois, conforme destacado 
pelo Procurador da República oficiante, esses envolveram apenas particulares, inexistindo 
elemento algum para atrair a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da CF. 
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. 
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
304. Expediente: 1.29.000.004147/2021-38 - Eletrônico  Voto: 161/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), tratando de fiscalização a uma empresa estabelecida em 
Canoas/RS. Prática das seguintes infrações: 1) Não apresentar notas fiscais de aquisição de 
combustíveis; 2) Não apresentar os Livros de Movimentação de Combustíveis; 3) Não 
apresentar o Boletim de Conformidade; 4) Operar instalações em desacordo com a legislação 
vigente, por não possuir documento de outorga. Promoção de declínio de atribuições, ao 
argumento de que: 'As irregularidades noticiadas não caracterizam qualquer infração penal de 
competência da Justiça Federal, a teor do art. 109 da CF/88.' Declínio que se recebe como 
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos em questão que não constituem 
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 pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
305. Expediente: 1.30.001.004189/2021-48 - Eletrônico  Voto: 83/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ERECHIM/PALMEIRA D  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE POLICIAIS MILITARES 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLÍNIOS RECÍPROCOS DE ATRIBUIÇÕES 
ENTRE O MPE E O MPF. ATRIBUIÇÃO DO MPE PARA A PERSECUÇÃO PENAL 
(SUSCITADO). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES CONFIGURADO. 
REMESSA AO CNMP. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de uso 
de documento falso (CP, art. 304), cometido, em 2018, por determinado indivíduo, o qual 
apresentou uma CTPS falsa perante Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. 2. A 
Promotora de Justiça oficiante na 2ª Promotoria de Justiça do Rio de Janeiro (MPE), suscitado, 
declinou das atribuições em favor do MPF, com os seguintes fundamentos: restou apurado que 
o documento foi obtido mediante a apresentação de uma certidão de nascimento falsa a 
funcionário do Ministério do Trabalho e Emprego, atuante na Agência Regional do Trabalho e 
Emprego de Cachoeiro do Itapemirim/ES; uma das oportunidades em que o uso do referido 
documento foi objeto de investigação, ocorreu quando do flagrante ocorrido (trazia 
consigo/transportava, para fins de tráfico, 1.058 g de maconha), que originou determinada ação 
penal na esfera estadual, restando a ser apurado no presente procedimento apenas o delito 
anterior referente à obtenção de CTPS contendo dados falsos; tendo a conduta do investigado 
atentado contra interesses do MTE, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento do 
fato. 3. O membro do MPF oficiante na PRM - Erechim (gabinete em substituição - MPF), 
suscitante, por sua vez, declinou da atribuição em favor do MPE, com os seguintes 
fundamentos: da leitura dos autos, é possível verificar que a conduta objeto de análise é a 
apresentação, pelo investigado, de uma CTPS falsa perante Policiais Militares do Estado do 
Rio de Janeiro, no bojo de uma investigação que culminou em determinada ação penal (tráfico 
de drogas, em trâmite na esfera estadual); a conduta consistente no uso de CTPS falsa, para fins 
de identificação, não se deu perante autoridade federal, não havendo que se falar em 
competência/atribuição federal; importante mencionar que o ato de confeccionar CTPS falsa 
não foi praticada pelo investigado, tendo ele, à época, apresentado ao MTE certidão de 
nascimento falsa obtida no Espírito Santo; em que pese o possível uso de documento falso - 
certidão de nascimento - nesta ocasião, esta conduta, praticada em 2014, não é objeto do 
inquérito em questão, em nada alterando a competência/atribuição estadual para processar e 
julgar o crime de uso de documento falso - CTPS. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para 
manifestação. 5. Ao analisar os autos, verifica-se que os fatos delituosos, ocorridos em 2018, 
dizem respeito ao tráfico de drogas (em apuração na esfera estadual) e ao uso de CTPS falsa 
perante Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da prisão em flagrante, em 
que pese a informação posterior de que a CTPS foi obtida, em 2014, mediante a apresentação, 
de certidão de nascimento falsa, adquirida no Espirito Santo, a funcionário do Ministério do 
Trabalho e Emprego, atuante na Agência Regional do Trabalho e Emprego de Cachoeiro do 
Itapemirim/ES. 6. Assim, considerando as especificidades do caso concreto e o que dispõe a 
Súmula nº 546 do STJ (A competência para processar e julgar o crime de uso de documento 
falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, 
não importando a qualificação do órgão expedidor), adequado que o feito seja conduzido pela 
esfera estadual. 7. Inexistência, no caso, de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. 
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal. Atribuição do Ministério Público Estadual, suscitado, para a persecução penal. 8. 
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. 9. Remetam-se cópias 
dos autos à PR/ES para as providências cabíveis (apresentação de certidão de nascimento falsa 
para obtenção de CTPS).  

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). 

 
306. Expediente: 1.34.016.000346/2021-38 - Eletrônico  Voto: 199/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES, EM TESE, PREVISTOS NOS ARTS. 334-A E 273, § 1º-B, 

I, DO CP. APREENSÃO DE 47 MAÇOS DE CIGARROS E 20 COMPRIMIDOS DE 
MEDICAMENTO COM O COMÉRCIO PROIBIDO NO BRASIL. EXISTÊNCIA DE 
OUTRAS QUATRO APREENSÕES DE CIGARROS EM NOME DO NOTICIADO NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS À PRESENTE AUTUAÇÃO, PORÉM, EM QUANTIDADE 
ÍNFIMA (32; 49; 16 E 43 MAÇOS). PROCEDIMENTOS CRIMINAIS ANTERIORES 
ARQUIVADOS EM RAZÃO DA IRISSÓRIA QUANTIDADE DE CIGARROS 
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 90/2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO DO SUPOSTO CRIME DO ART. 334-A DO CP. HOMOLOGAÇÃO DO 
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DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO FATO PREVISTO NO ART. 273, § 1º-B, I, DO CP, 
TENDO EM VISTA O ENUNCIADO Nº 72/2ªCCR. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar 
o eventual cometimento dos crimes previstos nos arts. 334-A e 273, § 1º-B, I, do CP. 2. Ora 
noticiado que foi surpreendido expondo à venda 47 maços de cigarros de origem estrangeira, 
bem como portando consigo uma cartela (contendo vinte comprimidos) de medicamento para 
impotência sexual com comércio proibido no Brasil. 3. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito com relação ao crime de contrabando, com fundamento no 
Enunciado nº 90/2ª CCR, e o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao 
delito tipificado no art. 273, § 1º-B, do CP, ao argumento de que 'a situação fática que determina 
a competência da Justiça Federal para a apuração do crime previsto no artigo 273, § 1º, do 
Código Penal é a ação típica de importar, e não há nos autos elementos a indicar que o envolvido 
tenha sido responsável pela importação dos medicamentos.' 4. Revisão (art. 62, IV, da LC nº 
75/93 e Enunciado nº 32/2ª CCR). 5. De acordo com o Enunciado nº 90/2ª 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'. 6. Da análise dos 
autos, constata-se a existência de outros quatro procedimentos criminais anteriores em desfavor 
do noticiado, nos quais se apurou a apreensão de 32; 49; 16 e 43 maços de cigarros de origem 
estrangeira. Contudo, tais procedimentos encontram-se arquivados em razão da ínfima 
quantidade de cigarros apreendidos. 7. Em que pese a existência de outras autuações anteriores 
ao fato ora analisado, certo é que a quantidade de cigarros apreendidos ' mesmo considerando 
todas as autuações ' justifica o arquivamento do presente expediente, 'seja pela diminuta 
reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao 
contrabando de vulto'. 8. Com relação ao crime do art. 273, §1º-B, I, do CP, cumpre lembrar os 
termos do Enunciado nº 72/2ª CCR: 'Não é atribuição do Ministério Público Federal a 
persecução penal dos crimes de propaganda, fabricação ou comercialização de produto sem 
registro, com fórmula em desacordo à constante do registro ou sem as características de 
identidade, qualidade e segurança estabelecidos pela ANVISA.' Falta de indícios de que o 
noticiado tenha sido responsável pela importação do medicamento. Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 
penal. 9. Homologação do arquivamento e do declínio de atribuição ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 
 
Homologação de Arquivamento 
307. Expediente: JF/CE-0806477-

13.2019.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 108/2022 Origem: GABPR12-LEM - 
LINO EDMAR DE 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar possível crime de lesão corporal 

(CP, art. 129), decorrente de conflito ocorrido entre grupos de índios no interior de prédio 
da FUNAI, no dia 09/05/2017, vindo a ocasionar uma fratura em um dos líderes 
indígenas. Promoção de arquivamento, ao argumento de ausência de elementos 
suficientes da autoria delitiva. Não homologação do arquivamento pela 2ªCCR, na 746ª 
Sessão Ordinária, de 08/07/2019. Entendimento de que, no caso, i) houve uma confusão 
generalizada; ii) os fatos narrados melhor se amoldam ao tipo do art. 137 do CP, haja 
vista que, conforme depoimentos colhidos, teriam ocorrido agressões mútuas entre dois 
grupos compostos por diversos indígenas; iii) a promoção de arquivamento não apreciou 
a suposta ocorrência do crime de rixa. Devolução dos autos à PR/CE para apuração do 
crime de rixa. Nova promoção de arquivamento. Argumentos, em síntese, de que: 'após 
mais de quatro anos de investigações, não se logrou evidenciar indícios de autoria 
delitiva; 2) o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis, que 
resultem na produção de evidências conclusivas; e 3) a prescrição do crime investigado 
(rixa).' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva pela pena 
máxima abstratamente cominada ao crime (CP, art. 109). Homologação do 
arquivamento.  

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

 
308. Expediente: JF/CRI/SC-5007870-

46.2021.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 169/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar 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 fiscal, deixou de efetivar a entrega dos bens penhorados. Revisão do 
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arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Não foi possível verificar a deliberada intenção 
de apropriação dos bens penhorados. Ouvido, o investigado informou que 'sofreu a 
execução fiscal e teve os bens penhorados, sendo nomeado fiel depositário; QUE os bens 
foram removidos da sede da empresa em razão de ação de despejo, os tendo levado para 
um sítio que possui; QUE muitos desses bens depreciaram com o tempo e até mesmo foram 
furtados; QUE solicitaram à Justiça Federal a substituição desses bens, o que foi negado'. 
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'vários bens penhorados estão em mau 
estado de conservação, conforme fotos anexas. O que se percebe é que, há época da 
penhora realizada há 7 anos (08/10/2014), vários bens já estavam com seu estado de 
conservação regular, além do veículo em mau estado de conservação desde então, como 
bem registrado pelo Oficial. (') Em várias imagens juntadas na investigação vemos bens 
bastante sucateados, em péssimo estado de conservação, além de imagens de locais onde, 
segundo o investigado, bens foram objeto de crime de furto por meliantes locais devido à 
inexistência de vigilantes. Ainda que não haja prova robusta destes bens terem, de fato, 
sido furtados, as imagens mostram, ao menos, que a versão apresentada pelo investigado é 
razoável dentro das circunstâncias, visto que a penhora foi efetivada há longos 7 anos, 
sendo crível, do ponto de vista da razoabilidade, as alegações apresentadas'. Crime de 
apropriação indébita não caracterizado. Possibilidade de adoção de providências na esfera 
cível. 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). 

 
309. Expediente: JF/CRI/SC-5014237-

57.2019.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 210/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 297, §3º, III, do 

CP, tendo por base expediente encaminhado pela Vara do Trabalho de Araranguá/SC. 
Notícia de que, durante rescisão contratual, os administradores de determinada empresa 
reclamada em ação trabalhista teriam se apropriado indevidamente de valores que 
pertenciam a uma empregada. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 
''além de não haver a apresentação de documento contendo declaração falsa ou diversa da 
que deveria ter constado, também não há omissão de declaração que deveria constar em 
documento público ou particular ou inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Mais além, nessa esfera criminal, não surge dos autos conduta 
relativa a ação dolosa visando à obtenção de vantagem indevida em prejuízo da empregada, 
que não foi mantida em erro por meio artificioso ou fraudulento. Diga-se que a 
empregadora nas mensagens trocadas por telefone com a funcionária, identifica e justifica 
os descontos que seriam feitos a título de multa e pagamento de honorários contábeis. Não 
há, nessa conduta, a presença de dolo, assim entendido, no âmbito penal e considerando a 
hipótese da prática de estelionato, como a vontade livre e consciente de obter para si 
vantagem indevida mantendo em erro a vítima, mediante fraude. O que houve, com o que 
se tem nos autos até o presente momento, foi um desconto indevido de pagamento por 
rescisão de contrato de trabalho, acertado entre empregado e empregador e depois 
contestado via ação trabalhista que reconheceu o desconto de determinados valores não 
pagos à funcionária. Portanto, os fatos analisados cingem-se a irregularidade de natureza 
patrimonial já corrigida na esfera laboral.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). 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). 

 
310. Expediente: JF-DF-1040947-

64.2021.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 125/2022 Origem: GABPR18-CMMO - 
CAROLINA MARTINS 
MIRANDA DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de falsidade ideológica (CP, 

art. 299) por parte de membros da comissão de verificação dos candidatos às vagas 
reservadas para candidatos negros no contexto de concurso público para admissão na 
carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores realizado em 2017. De 
acordo com a notitia criminis, a candidata R.S.M., visando a preencher uma das vaga 
reservadas por cota racial, fez autodeclaração de pessoa negra, passando, então, por 
avaliação a cargo de comissão verificadora, de tudo sendo feito registro. No entanto, 
quando da proclamação do resultado da avaliação pelo Presidente da comissão, teria 
sido suprimida, do registro, a decisão colegiada, que, segundo a interessada, deveria 
ser necessariamente no sentido da confirmação da sua autodeclaração. Isso porque, 
quando da deliberação da comissão, o avaliador M.P. teria concordado com a condição 
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racial alegada pela noticiante, o que, nos termos do edital, seria suficiente para impedir 
a sua exclusão do concurso. Após a instauração do presente inquérito, a representante 
aduziu que o avaliador M.P., na verdade, teria subscrito o parecer final da comissão de 
heteroverificação. Sendo assim, todo o imbróglio quanto ao registro de seu voto 
dissidente não passaria de uma mera irregularidade administrativa. Promoção de 
arquivamento. Argumentos, em síntese, de que não há elementos que sugiram a 
criminosa ausência de registro da proclamação do resultado final alcançado pela 
comissão e 'mesmo que houvesse tais elementos indiciários de tipicidade, seria 
extremamente difícil, senão impossível, comprovar o dolo específico dos agentes 
exigido pelo tipo do art. 299 do CP'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Ausência de materialidade delitiva. 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). 

 
311. Expediente: JF-ITUMB-1002395-

31.2020.4.01.3508-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 395/2022 Origem: GABPRM1-WRFA - 
WILSON ROCHA 
FERNANDES ASSIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito de 

apropriação indébita qualificada, supostamente cometido por M.R. de L. ao deixar de 
proceder à entrega de bem penhorado, de que tinha a propriedade, quando intimado 
nos autos de ação trabalhista. CP, art. 168, II, § 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta dos autos, no dia 06/08/2018, a oficiala de 
justiça efetuou a penhora de um smartphone, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Em seguida, a servidora, após elaborar certidão, procedeu ao depósito judicial do bem, 
consignando este em poder do investigado na qualidade de fiel depositário. No entanto, 
conforme certificado pela oficiala de justiça, M. informou estar desempregado e não 
conseguir pagar o aparelho e o devolvera ao fornecedor, comprometendo-se, porém, 
em resgatá-lo para entrega à Justiça do Trabalho, o que não ocorreu. Não houve contato 
posterior nem foi mais possível localizá-lo, por telefone ou pessoalmente. Sucede que, 
nesse contexto, tratando-se o bem em depósito de coisa própria e não alheia, fica 
descaracterizado o crime descrito no art. 168 do CP. Por outro lado, embora os fatos 
possam se adequar ao tipo previsto no art. 179 do CP, cuida-se de crime cuja apuração 
somente se procede mediante queixa, não constando dos autos qualquer iniciativa do 
arrematante do bem ou de terceiro interessado nesse sentido. Inviabilidade do 
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). 

 
312. Expediente: JF-MBA-1002500-

90.2020.4.01.3901-IP - 
Eletrônico  

Voto: 37/2022 Origem: GABPRM1-LEPVA - 
LUÍS EDUARDO PIMENTEL 
VIEIRA ARAÚJO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 149 do CP, tendo em 

vista a suposta ocorrência de submissão de trabalhadores a condição análoga à de 
escravo em um assentamento localizado no município de Rondon do Pará/PA, em 
2013. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o 
membro do MPF oficiante, 'em que pese a tomada de diversas diligências para a oitiva 
da possível vítima M. R. R. P., a fim de se viabilizar a adoção de linhas investigativas 
eficazes, este não foi localizado pela Polícia Federal. Dessa forma, restou frustrada a 
delimitação da autoria e da materialidade do delito em apuração. Soma-se a isso o fato 
de que não houve sequer fiscalização, no PA Água Branca, por auditores fiscais do 
trabalho, para que pudessem detectar indícios mais robustos da prática do crime do art. 
149, do Código Penal, para além da ocorrência registrada pelo nacional M. R. R. P.. 
Ademais, na tentativa de se viabilizar tal fiscalização in loco, vê-se da NF apensa que 
o MPT buscou a inclusão da fazenda denunciada no cronograma de ação fiscal do 
Grupo Especial Interinstitucional de Fiscalização Móvel (GEFM), porém, em resposta, 
o órgão limitou-se a informar que tais medidas somente são adotadas em caso de 
notícias recentes e consistentes sobre a situação fática e que contenham informações 
suficientes acerca do endereço da propriedade. Desse modo, tendo em vista que os 
fatos em apuração remontam ao ano de 2013, o órgão não deferiu o pedido. Assim, 
tendo em vista a ausência de fiscalização pela Secretaria do Trabalho na fazenda alvo 
de denúncia, bem como a falta de atualidade da notícia-crime e a não localização do 
noticiante, impõe-se o arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de linha 
investigativa idônea para a elucidação dos fatos noticiados'. Ausência de elementos de 
prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Aplicação da 
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Orientação 26/2a CCR, que assim dispõe: '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). 

 
313. Expediente: JF/MG-1037753-

54.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 376/2022 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do CP por parte de F.R.V.R., tendo em vista notícia de suposta ocorrência de fraude 
no processo seletivo para contratação de professor substituto para o Instituto de 
Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no ano de 2017. Fraude 
que teria se dado por ocasião da inserção de dados inverídicos na plataforma do CNPQ, 
currículo Lattes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a 
UFMG, por meio da Comissão Avaliadora do processo seletivo, formada por três 
professores, informou que o candidato investigado não apresentou a experiência docente 
da disciplina Marketing Turístico pontuada, deixando de comprovar essa ou qualquer 
outra disciplina lecionada no ano letivo de 2017. Desse modo, referida menção no 
currículo não foi levada em consideração pela banca examinadora do concurso para fins 
de pontuação. Realização de diligências, sendo que nenhuma delas apontou indícios 
mínimos de prática de infração penal. Carência de linha investigatória potencialmente 
idônea. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do arquivamento, com a ressalva do disposto no art. 18 
do CPP.  

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

 
314. Expediente: JF/MOC-1004531-

74.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 170/2022 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o delito previsto no art. 10 da Lei 7.347/85, 

perpetrado, em tese, por representante legal de pessoa jurídica privada, haja vista o 
descumprimento de determinações enviadas pelo MPT. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'tanto a oitiva de D. 
N. M. quanto a oitiva de J. F. G. comprovaram a ausência de dolo no descumprimento das 
notificações requisitadas pelo Ministério Público do Trabalho. No depoimento prestado, 
D. confirmou o recebimento das notificações enviadas pelo MPT que, por praxe, foram 
repassadas ao advogado da empresa e a J. F., proprietário de fato (Id. 494196881, pág. 3-
4). Na mesma seara, J. F. G. esclareceu `que não se recorda de ter recebido documentos 
advindos de MPT. Que não sabe informar do que se trata o Inquérito Civil nº 
000226.2016.03.005/0, o que o ajudaria a respeito de se saber do que se trata tal 
procedimento; que nunca deixou de receber e responder qualquer requisição oriunda do 
MPT' (Id. 792846008, pág. 1-2). Por outro lado, apesar de J. explicitar a ocorrência de 
`problemas com D. N. M. em virtude desta, quando trabalhou no escritório da ('), por ela 
ter recebido vários documentos e não ter repassado à ninguém da empresa' (Id. 
792846008, pág. 1-2), não foi possível individualizar a conduta dolosa de D.'. Ademais, 
segundo o Enunciado 61/2a CCR, a inexistência de prova quanto à ciência pessoal e 
inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem caracteriza falta de justa causa. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
315. Expediente: JF/MOC-1008009-

90.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 205/2022 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes previstos no art. 171, §3º, e art. 299, ambos do CP. 

Consta dos autos, em síntese, que determinado indivíduo recebeu, indevidamente, dois 
benefícios de pensão por morte, nos períodos de 28/04/2009 a 29/02/2018 e 18/06/2009 a 
30/06/2011, respectivamente; os benefícios previdenciários seriam referentes aos 
genitores do investigado; a certidão de nascimento do titular que integra a documentação 
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relativa aos benefícios não equivale àquela registrada no Cartório de Registro Civil ao 
qual a certidão faz referência, de modo a sugerir a inautenticidade do documento; servidor 
da Autarquia Previdenciária foi o responsável pela concessão e ulteriores alterações de 
ambos os benefícios; ambos os benefícios contam com período de atividade rural; 
contactados os sindicatos dos trabalhadores rurais da região, foi declarado que não houve 
fornecimento de qualquer declaração de atividade rural com as características descritas; a 
Autarquia Previdenciária procedeu ao bloqueio de um benefício e, posteriormente, a 
suspensão; o investigado não compareceu ao órgão local concessor e mantenedor dos 
benefícios; suposta irmã da falecida declarou não conhecer nenhum dos envolvidos no 
caso; o valor recebido, indevidamente, atualizado até setembro de 2016, foi de R$ 
19.715,47 e R$ 15.230,55; o servidor responsável pela concessão dos benefícios declarou 
ser legal a concessão de duas pensões por morte de trabalhador rural ao mesmo 
beneficiário; segundo a Autarquia Previdenciária "não há motivos para suscitar dúvidas 
acerca da veracidade dos registros civis e documentos pessoais que os constituem face os 
dados colhidos com as consultas ao sistema". O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito (ausência de materialidade e autoria delitiva em ambos 
os crimes); no tocante à conduta do servidor público, ausentes, também, elementos a 
sustentar eventual conclusão de que tenha participado de alguma fraude; ainda, 
considerando que o primeiro recebimento, indevido, do benefício mais recentemente 
concedido teria ocorrido em junho de 2009 e que o prazo prescricional do estelionato 
previdenciário é de 12 anos, estaria prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao 
servidor público, nos termos do art. 109, III, c/c art. 171, §3º, ambos do CP. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, considerando o exposto e 
demais dados constantes nos autos, verifica-se que não foram coletados, até o momento, 
a despeito das diligências empreendidas, elementos mínimos que comprovem a 
ocorrência dos crimes em tela. Igualmente, não se obteve sucesso em identificar, 
inequivocamente, quem alterou/confeccionou e apresentou a certidão de nascimento e a 
declaração do sindicato inautênticas perante a Autarquia Previdenciária e recebeu, 
indevidamente, os benefícios previdenciários. Inexistência de materialidade e autoria 
delitiva. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
316. Expediente: JF-MOSSORO-0801958-

91.2021.4.05.8401-IP - 
Eletrônico  

Voto: 203/2022 Origem: GABPRM1-EMF - 
EMANUEL DE MELO 
FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Consta dos 

autos que dois estudantes teriam ingressado, no Curso de Medicina da UFERSA, em 
2016, utilizando-se das cotas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escola pública; a UFERSA informou que foi realizada sindicância em 2020 
e que foi designada comissão para iniciar o respectivo processo disciplinar; em 
depoimentos, os dois estudantes confirmaram que se autodeclararam pardos, pois se 
acham pertencentes a essa classificação étnico-racial; a Reitoria da UFERSA decidiu 
pela não aplicação de sanções aos estudantes. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento (atipicidade da conduta); apresentou, em síntese, os 
seguintes fundamentos: à época do ingresso dos estudantes, o requisito legal a ser 
observado era a autodeclaração, o que foi devidamente cumprido; a autodeclaração não 
é critério absoluto de definição da pertença étnico-racial de um indivíduo, devendo, 
notadamente no caso da política de cotas, ser complementado por mecanismos 
heterônomos de verificação de autenticidade das informações declaradas; conforme 
informado pela UFERSA, não havia comissão de heteroidentificação na Instituição de 
Ensino quando do ingresso dos estudantes; a Instituição de Ensino criou a referida 
comissão, por meio da Portaria nº 500, de 19/08/2021, a qual atuará nos próximos 
processos seletivos realizados pela UFERSA; por mais que pudesse considerar que os 
fenótipos dos estudantes não apresentassem características de negro, pardo ou 
indígena, não há como tipificar como criminosa a conduta daqueles, uma vez que os 
requisitos estabelecidos na Lei nº 12.711/2012 foram cumpridos tanto pelos estudantes 
como pela UFERSA, a qual não dispunha de outros critérios fenotípicos ou genotípicos 
ou de comissão de heteroidentificação quando do ingresso dos alunos em 2016; como 
somente se exigia a autodeclaração, não se pode considerá-la como ideologicamente 
falsa, ante a ausência de heteroidentificação bem como de utilização de algum ardil 
pelos estudantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 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 
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critérios fixos para determinação do enquadramento racial. Subjetividade do conceito 
"raça". Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Carência de 
comprovação de dolo na conduta. Ausência de elementos de prova no sentido de que 
os discentes ingressaram no Curso de Medicina da UFERSA, em 2016, com a 
finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.33.000.001113/2018-63, 742ª Sessão Ordinária, de 27/05/2019; Procedimento nº 
1.25.000.000634/2018-75, 709ª Sessão Ordinária, de 26/03/2018; Procedimento nº 
1.24.000.000443/2017-60, 696ª Sessão Ordinária, de 13/11/2017; 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). 

 
317. Expediente: JF/PE-0800312-

77.2020.4.05.8305-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 174/2022 Origem: GABPRM1-PMBM - 
POLIREDA MADALY 
BEZERRA DE MEDEIROS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes previstos nos artigos 298 e 347 do CP, consistentes 

na falsificação de assinatura em contracheques apresentados perante a Justiça trabalhista. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do 
MPF oficiante, 'apesar da existência de materialidade para comprovar o uso de 
documento falso por O. G. O., não constam dos autos os elementos necessários à 
indicação da autoria delitiva, já que, ao tempo da realização da perícia supramencionada, 
não foi comparado o material grafológico da investigada com aqueles inseridos no 
documento falso. (') não há nos autos elementos demonstrando que O. G. O., sabendo da 
falsidade, utilizou o documento. (') Quanto à fraude processual (artigo 347 do Código 
Penal), restou extinta a punibilidade diante do advento da prescrição, nos termos do art. 
109, V, do Código Penal, em 29/05/2016. E isso porque a documentação falsa foi 
apresentada à Justiça Trabalhista em 30/05/2012, quando da contestação de O. G. O.. 
Quanto aos documentos falsos, correspondem ao período entre janeiro de 2005 e 
dezembro de 2011. Em perícia no material, não foi possível identificar a idade da tinta, 
mas se constatou terem sido assinados todos na mesma época (Apenso I). Não sendo 
possível estabelecer a data da confecção dos documentos, a data inicial da prescrição 
deve ser 30/05/2012. O delito de falsificação de documento particular (artigo 298 do 
Código Penal) possui pena máxima de 5 anos e, portanto, prazo prescricional de 12 anos, 
nos termos do artigo 109, III, do mesmo diploma legal. Ocorre que, em virtude do 
transcurso de mais de 9 (nove) anos desde os fatos, grande parte dos elementos 
informativos e das provas da ocorrência do crime, que se buscaria, já há muito se 
esvaíram, não mais podendo ser obtidas ou produzidas. Assim, a persecução penal 
certamente será inviável'. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
318. Expediente: JF/PE-0806227-

25.2020.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 278/2022 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a autoria do crime de roubo majorado, praticado 

no dia 08/12/2017, na agência da Caixa Econômica Federal de Ipojuca/PE, ocasião em 
que assaltantes, armados com revólveres, abordaram três funcionários do banco e 
subtraíram todo o numerário do interior dos caixas eletrônicos e do cofre, libertando os 
funcionários a uma certa distância da agência. Promoção de arquivamento. Argumento, 
em síntese, de que: 'após a realização de diversas diligências, a prova da autoria não é 
suficientemente robusta para o oferecimento de denúncia e menos ainda para 
condenação, a despeito de duas das vítimas terem reconhecido o suspeito M' as vítimas 
disseram que o suspeito reconhecido foi aquele que adentrou na agência bancária. No 
laudo de exame de local consta que tal assaltante teria se servido de um copo de água, 
descartando-o na lixeira. Os copos foram recolhidos e submetidos a exame forense, 
recolhendo-se três amostras de DNA de indivíduos do sexo masculino, todas em 
condições de comparação. Nenhuma, porém, compatível com o material genético de M' 
Considerando as inconsistências entre as provas colhidas e tendo em vista o tempo 
decorrido desde o assalto, com prognóstico de enfraquecimento da prova em juízo, há 
que reconhecer a inexistência de lastro probatório mínimo ao oferecimento de denúncia.' 
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a colheita de provas, não restaram evidenciados 
elementos suficientes da autoria delitiva, nem se vislumbra outras diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual. 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). 
 
319. Expediente: JF/PE-0806757-

92.2021.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 109/2022 Origem: GABPR16-LMDCA 
- LADIA MARA DUARTE 
CHAVES ALBUQUERQUE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da retenção, em 16/09/2020, de considerável 

quantidade de calçados, peças e acessórios de vestuário com indicativos de marcas 
famosas, além de perfumes de grife, desacompanhados da documentação comprobatória 
de aquisição no mercado interno e/ou da regular importação, produtos esses de suposta 
origem estrangeira e avaliados em R$ 521.861,09. Tal fato decorreu de operação 
conjunta da Receita Federal do Brasil e da Polícia Civil de Pernambuco, que visou a 
combater o comércio ilegal de mercadorias contrafeitas. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). O caso em apuração consiste em fiscalização realizada pela Receita 
Federal em que foram encontradas diversas mercadorias comprovadamente contrafeitas 
expostas à venda. Trata-se, portanto, de crime contra o registro de marca, previsto no art. 
190, I, da Lei n° 9.279/96. Nos termos do art. 199 da Lei n° 9.279/96, a ação penal para 
o processamento do referido delito é privada e, portanto, depende da apresentação de 
queixa-crime pelo ofendido ou por quem tenha capacidade para representá-lo (CPP, art. 
30). Quanto a eventual crime de contrabando, não foi possível qualquer comprovação de 
internalização das mercadorias contrafeitas, uma vez que, tendo sido destruídas pela 
Receita Federal, restou inviabilizado o exame pericial para verificar sua procedência, 
não havendo nos autos qualquer indicativo de internalização. Falta de justa causa para a 
persecução penal pelo MPF. Homologação do arquivamento.  

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

 
320. Expediente: JF/PE-0808329-

20.2020.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 206/2022 Origem: GABPR12-FHA - 
FABIO HOLANDA 
ALBUQUERQUE  

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

Consta dos autos, em síntese, que determinada pessoa teria obtido, ilicitamente, 
benefício previdenciário de aposentadoria; ocorre que a pessoa seria proprietária de uma 
loteria e teria fingindo ser portadora de doença mental e não possuir recursos financeiros 
para se manter. Informações de que pesquisas realizadas pela autoridade policial 
constataram que a investigada é titular de aposentadoria por invalidez desde abril de 
1981 e que tal benefício teve origem a partir do requerimento de auxílio-doença, 
formulado em 1971. A investigada declarou, em resumo, que quando trabalhava foi 
constatada uma doença psiquiátrica e então procurou um médico que lhe entregou uma 
carta para apresentar ao INSS; foi ao INSS muitas vezes, mas não sabe dizer a quantas 
perícias foi submetida; recebe normalmente sua aposentadoria por invalidez; vai todo 
ano ao Banco do Brasil para fazer prova de vida. Uma ex-empregada da loteria declarou, 
sinteticamente, que trabalhou na empresa; seu patrão era o Sr. E.; a investigada 
costumava ir em torno de uma vez na semana na referida empresa; não sabe qual era o 
papel da investigada na empresa; quem lhe pagava o salário era o Sr. E.; pelo que sabe, 
a investigada não exercia outra atividade laboral; não sabe dizer se a investigada tinha 
algum problema de saúde mental, pois não tinha tanto contato com ela; apenas a achava 
pálida. Na cópia do processo concessório referente à aposentadoria por invalidez, há 
informação de que foram atendidas todas as condições exigidas para a concessão do 
benefício. Em consultas realizadas nos bancos de dados disponíveis, não foi identificado 
vínculo empregatício ativo ou participação societária em nome da investigada. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, pois, resumidamente, não 
há, nos autos, elementos certos e precisos que demonstrem, veementemente, fraude no 
requerimento e na concessão do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inciso IV). Na hipótese, a despeito das diligências empreendidas, não foram 
coletados, até o momento, elementos mínimos que comprovem a ocorrência do crime de 
estelionato majorado. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa 
para a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 
do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
321. Expediente: JF-RN-0805677-

84.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 110/2022 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de descaminho ou 

contrabando. No caso, a Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal/RN formulou 
representação fiscal para fins penais segundo a qual, em 21/11/2020, no Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, foram apreendidas mercadorias de 
origem estrangeira, consistente em material, especialmente fumo, para narguilé, sem 
documentação comprobatória de sua regular importação e registro na ANVISA, em 
poder da ora investigada. Os produtos apreendidos foram avaliados em pouco mais de 
dois mil reais. Não houve obtenção de qualquer elemento que indicasse reiteração 
delitiva por parte da investigada. Promoção de arquivamento. Argumentos de que: i) 
'mostra-se aplicável à situação o princípio da insignificância. O Enunciado n. 49 da 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (2ªCCR) recomenda 
que se use, como parâmetro para consideração do descaminho como insignificante, o 
limite de vinte mil reais de tributos devidos'; ii) 'Como a mercadoria estrangeira, na 
situação, consiste em fumo ou tabaco, sem registro na ANVISA, poder-se-ia cogitar na 
prática do crime de contrabando, por se tratar de produto de importação proibida. De 
qualquer modo, ainda assim incide o princípio da insignificância, em face da 
relativamente pequena quantidade de bens apreendidos. Aplica-se ao caso, pelo menos 
analogicamente, o Enunciado n. 90 da 2ªCCR.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso 
em que não se mostra razoável e proporcional a adoção de providências criminais e a 
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
322. Expediente: JF-SOR-5000281-

14.2021.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 51/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 344 do CP, tendo em 

vista o relato de que, no dia 26/02/2019, em uma agência do INSS, o investigado 
(policial militar) coagiu funcionária pública federal durante perícia médica. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o Procurador da 
República oficiante, 'segundo restou apurado, o que houve foi uma discussão entre a 
médica perita e o policial militar acerca da possibilidade ou não de este último 
permanecer no consultório portando arma de fogo. A médica perita, por não ter 
conhecimento de que a norma que proíbe o ingresso nas agências da Previdência Social 
portando arma de fogo excepciona os agentes de segurança pública, ou por considerar 
que não se aplicaria ao caso por não estar o policial militar no exercício de suas 
funções, orientou L. M. S. a deixar a arma com os vigilantes ou deixar o consultório, 
contra o que se insurgiu o policial militar, por considerar que inexistia um local 
adequado para a deixar e que tinha o direito de ali permanecer portando a arma de fogo. 
Dada a inexistência de qualquer indício do uso de violência ou grave ameaça no intuito 
de favorecer o interesse próprio ou alheio, afastada está a possível ocorrência do delito 
previsto no artigo 344 do Código Penal'. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, 
sem prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
323. Expediente: JF-SOR-5000751-

79.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 49/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar supostas irregularidades em saques de seguro-

desemprego, visto que a investigada teria recebido indevidamente o benefício enquanto 
exercia atividade remunerada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Após diligências, não há elementos de prova capazes de justificar o prosseguimento da 
persecução penal. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Em que pese 
haver informações acerca de um suposto auxílio que D. teria prestado a L. C. L. no 
período do recebimento do seguro-desemprego, não há qualquer comprovação de 
vínculo empregatício da investigada com o escritório nos meses de agosto a novembro 
de 2018. Por outro lado, restou incontroverso que D. possuiu vínculo de emprego com 
a microempresa ̀ F. S. I. Me' até o mês de julho de 2018, segundo consta de sua carteira 
trabalhista (ID 28336119 ' Pág. 61), de modo que D. teria recebido o seguro-
desemprego após deixar o escritório `D. F.''. Materialidade delitiva não evidenciada. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 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). 
 
324. Expediente: JF-SOR-5004859-

54.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 283/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS/PAPÉIS PÚBLICOS E/OU CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
POR OUTRO FUNDAMENTO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 18 DO 
CPP - SEM ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DO(S) CRIME(S) 
POR PARTE DO ESTABELECIMENTO C.C.E.I. LTDA - INEXISTÊNCIA DE 
MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado 
para apurar supostos crimes de falsificação de documentos/papéis públicos e/ou contra 
a ordem tributária. 2. Consta dos autos, em síntese, que, em procedimento fiscal, 
realizado pela Receita Federal, junto ao Estabelecimento C.C.E.I. Ltda., em 
Sorocaba/SP, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas sem o devido selo 
obrigatório de controle, as quais foram apreendidas; o Estabelecimento apresentou 
cópias das notas fiscais eletrônicas referente à compra dos produtos, bem como seus 
comprovantes de pagamento; o laudo pericial demonstrou que o material apreendido 
diz respeito a vasilhames de bebidas alcoólicas de procedência nacional sem os 
respectivos selos de IPI (Imposto de Produto Industrializado), portanto, proibidas de 
serem comercializadas em território nacional; o valor global das mercadorias é de R$ 
4.050,12; o gerente do Estabelecimento informou que as compras e negociações acerca 
de produtos são realizadas pela matriz, que é responsável por 5 setores do 
Estabelecimento, que na ausência do gerente responsável pelas bebidas alcoólicas, o 
mesmo assinou o documento da Receita Federal, e que não tem conhecimento acerca 
da legislação tributária, não sabendo que o selo era obrigatório; o Estabelecimento 
esclareceu que assim que tomou conhecimento das alegações da Receita Federal, 
efetuou o pagamento da multa, no valor de R$ 2.025,06, enviou notificação 
extrajudicial à Empresa Vendedora B.C.I.E. Eireli informando acerca das 
irregularidades identificadas nas mercadorias apreendidas, requerendo o ressarcimento 
total do valor pago à Receita Federal e desabilitando-a da lista de fornecedores. 3. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento; apresentou, em resumo, 
os seguintes fundamentos: o delito em análise não diz respeito à falsificação de 
documento público, uma vez que o bem jurídico atingido é a ordem tributária, por meio 
da sonegação de impostos; ainda que se considerasse a falsificação como crime meio 
para a prática da sonegação tributária, não há meios de imputar responsabilidade ao 
Estabelecimento pelo crime previsto no artigo 293, § 1°, III, b, tendo em vista que não 
se vislumbram nos autos indícios suficientes de autoria por parte de seus 
representantes; no que diz respeito à sonegação tributária, tendo em vista que o 
Estabelecimento efetuou o pagamento integral dos valores referentes às mercadorias 
apreendidas, vislumbra-se a extinção da punibilidade; resta verificar a responsabilidade 
da Empresa Vendedora B.C.I.E. Eireli (será expedido ofício à Justiça Federal de São 
Paulo para apurar tal fato). 4. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). 
5. Na hipótese, considerando o exposto e os demais dados constantes nos autos, 
inexistem elementos que demonstrem a prática do(s) crime(s). Sem elementos que 
evidenciem a falsificação de documentos/papéis públicos e/ou delito contra a ordem 
tributária por parte do Estabelecimento C.C.E.I. Ltda. 6. Inexistência de materialidade 
delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento, por outro fundamento, sem prejuízo do disposto no 
art. 18 do CPP.  

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

 
325. Expediente: JF-SOR-5005010-

20.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 229/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO 

ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO 
MÍNIMO. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A DATA DOS 
FATOS (2016). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial 
instaurado para apurar possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 
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149 do CP). 2. Segundo consta, o estrangeiro R. G. afirma que 'desde maio de 2014 
prestava serviços diversos na Granja (') executando serviços de manuseio em aves, 
trabalho na roça e outros mais. Que habitualmente realizava a prestação dos serviços 
no período compreendido das 07:00 às 16:00 de segunda a sábado, mas que também 
trabalhava aos domingos após frequentar a igreja. Que recebia a título de remuneração, 
valor registrado inicialmente em contrato de trabalho a título de experiência, a quantia 
de R$ 950,00. Mas que na prática recebia de seu empregador o valor de R$ 1000,00 
mais uma cesta básica e moradia na Granja. Que deste valor de R$ 950,00, 
aproximadamente R$ 450,00 eram enviados para sua esposa no Haiti (') Que após o 
contrato inicial de experiência de trabalho teve sua CTPS registrada continuando assim 
a regular prestação de serviços até meados de 2016. Que nunca lhe foi dado o direito 
de gozo de férias. Ressalva, entretanto, que aproximadamente em julho de 2016 ficou 
doente. Que foi levado por seu empregador ao Pronto Socorro de Tatuí/SP onde passou 
por atendimento médico. Que ao término do atendimento foi levado de volta para a 
propriedade da Granja onde foi colocado em cárcere privado por seus empregadores, 
sendo impedido de sair de seu local de repouso vez que os mesmos o trancavam pelo 
lado de fora do quarto. (') Que em função da ausência de medicação e da piora do seu 
quadro de saúde, após mais ou menos duas semanas nestas condições, foi levado de 
ambulância para novo atendimento médico (') Que após a alta médica recebida foi feito 
contato do Hospital com seus empregadores para que os mesmos o viessem buscar no 
estabelecimento de saúde. Que seus empregadores teriam dito que o Sr. R. G. não era 
mais seu empregado e que não tinham qualquer responsabilidade com ele'. 3. Noticia-
se, ainda, que, no âmbito da Polícia Federal, 'foram realizadas diligências para 
identificar a localização da Granja do senhor E. C. J.. Tal propriedade rural é sediada 
no bairro Congonhal, em Tatuí, SP, e leva o nome de `Sítio Cavali'. Em seguida, houve 
provocação do Ministério do Trabalho e Emprego para que fornecessem informações 
se havia procedimento em trâmite versando sobre `trabalho escravo' ou se houve 
fiscalização propriedade rural de E. C. J.. A resposta do Ministério do Trabalho e 
Emprego está acostada aos autos nas fls. 2 e 3 (ID 38238406) que relatou ter envidado 
esforços para localizar o referido estabelecimento e, entretanto, dado à larga extensão 
do bairro, não tiveram êxito, tendo em vista que nem mesmo os moradores souberam 
precisar a sua localização. Diante disso, sugeriram a juntada aos autos de localização 
precisa'. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, alegando 
que 'as circunstâncias em que ocorreram os fatos apurados já estão suficientemente 
esclarecidas e, na notitia criminis formulada, não constou nenhum outro elemento que 
configure indício de materialidade referente à prática de crimes contra a liberdade 
individual, uma vez que não há indícios da existência de trabalhos forçados, jornada 
exaustiva ou restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto'. 5. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 6. Inicialmente, 
registra-se que a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que, para a 
configuração do crime previsto no art. 149 do CP, não é necessário que se prove a 
coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de 
locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva 
ou a condições degradantes de trabalho, condutas alternativas previstas no tipo penal 
(e.g., RE 1.279.023/BA). 7. Da análise dos autos, observa-que o inquérito foi 
instaurado em julho de 2017 e, desde então, apenas foram colhidos os depoimentos das 
partes envolvidas. Quanto à propriedade rural, destaca-se que diligências por meio de 
bancos de dados que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm acesso 
poderiam revelar a localização precisa do imóvel. O membro do MPF poderia, ao 
menos, ter solicitado pesquisa através da SPPEA/MPF - o que foi feito por esta 
Signatária e resultou na obtenção de maiores informações acerca da localização da 
propriedade e outros dados relevantes para a apreciação do caso, conforme os 
Relatórios de Pesquisa 71/2022 e 72/2022 juntados aos autos - ou ter realizado nova 
oitiva do noticiante. 8. Contudo, o arquivamento do presente IPL justifica-se pelas 
seguintes razões: (i) ausência de suporte probatório mínimo quanto à prática do crime 
descrito no art. 149 do CP, (ii) dificuldade de colheita de novas provas após o 
transcurso de tempo considerável desde a data dos fatos (2016) e (iii) existência de 
acordo entre as partes na seara trabalhista (autos 0010519-42.2017.5.15.0116). 9. 
Aplicação da Orientação 26/2a CCR: "A antiguidade do fato investigado, o 
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência 
de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso 
concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 
18 do CPP". 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). 
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326. Expediente: JF-SOR-5007068-
30.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 198/2022 Origem: GABPRM2-VMDS - 
VINICIUS MARAJO DAL 
SECCHI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Consta dos 

autos os seguintes fatos: "(...) Representação Criminal (...), a qual trazia à tona alegação 
- externada pelo advogado A.D.O.M. - de que falsa percepção de rendimentos teria 
sido consignada em seu Cadastro de Pessoa Física, no transcorrer do ano de 2014, pela 
Pessoa Jurídica F.E.P.D.B. S/A, dando ensejo a ulteriores restrições e entraves no 
respectivo cadastro de contribuinte, já em agosto de 2015 (...) A.D.O.M. atuou como 
causídico do reclamante na lide trabalhista em comento, de sorte que os dados 
bancários do patrono da parte foram registrados para fins de depósito das parcelas 
avençadas (...) o informe de rendimento no valor de 60 mil reais, cuja vinculação se 
deu ao CPF de A.D.O.M., adveio de um erro no Setor de Recursos Humanos da 
empresa F.E.P.D.B. S/A, a qual, ao tomar ciência do equívoco cometido, emitiu 
declaração retificadora acerca do imposto de renda afeto a A.D.O.M. (...) A.D.O.M. 
relatou ter ajuizado, em virtude do constrangimento ao qual fora submetido, ação 
indenizatória na 2ª Vara do Juizado Especial Cível Central de São Paulo/SP e, a 
posteriori, recebido aproximadamente R$ 12.000,00 a título de danos morais - tendo, 
inclusive, se valido para tanto da retificação das declarações do imposto de renda que, 
anteriormente, engendraram a restrição de seu CPF (...)". O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: 
"(...) prejudicada a percepção do dolo (...) ficou cabalmente demonstrado (...) que as 
informações inverídicas associadas ao imposto de renda do reclamante apenas 
resultaram de um equívoco de ordem técnica, desprovido de qualquer voluntariedade 
(...) as consequências negativas oriundas do comportamento em exame já foram 
suficientemente reparadas (...), tornando despicienda a intervenção estatal pela via do 
Direito Penal (...)". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na 
hipótese, não é possível concluir, pelo que existe nos autos, que houve intenção 
inequívoca de praticar a conduta descrita no tipo penal. Trata-se de equívoco, o qual, 
inclusive, já foi devidamente solucionado/sancionado. Inexistência de dolo na conduta. 
Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
327. Expediente: JF/TXF/BA-1001340-

14.2021.4.01.3313-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 230/2022 Origem: SJUR/PRM-BA - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/TEIXEIRA DE 
FREITAS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico de pessoas. 

Relato de que o investigado aliciou/recrutou, em data incerta, duas brasileiras, objetivando 
encaminhá-las aos Estados Unidos para fins de exploração sexual. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diligências, não há elementos de prova 
capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Ouvidas, as supostas vítimas 
alegaram que não conhecem o ora investigado e que nunca foram coagidas ou convidadas 
a se prostituirem. Além disso, pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis apontam 
que as supostas vítimas de tráfico sequer possuem pedido de solicitação de passaporte. 
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). 

 
328. Expediente: 1.00.000.021919/2021-14 – Eletrônico 

(NF Criminal nº 38.0406.0000038/2021-
0)  

Voto: 498/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação criminal formulada por candidata ao cargo 

de Prefeita no município de Trabiju/SP, em desfavor de vereadores da referida localidade, os 
quais, durante sessão da Câmara Municipal, e em período de campanha eleitoral, teriam 
supostamente cometido os crimes previstos nos artigos 323, 324, 325 e 326 do Código Eleitoral, 
por ofensa à honra da então candidata. Segundo o Promotor Eleitoral oficiante, as falas dos 
vereadores se encontram protegidas pela imunidade material tutelada pelo art. 29, inciso VIII, 
da Constituição Federal. O Ministério Público ressalta que as manifestações foram proferidas 
durante a sessão da Câmara Municipal. A noticiante interpôs recurso em face do arquivamento 
sob o fundamento de que as prerrogativas parlamentares não se aplicam aos crimes tipificados 
no Código Eleitoral O representante do MPE reiterou a manifestação anterior. Revisão de 
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme informado pela noticiante, as palavras 
e opiniões proferidas pelos vereadores ocorreram no exercício do mandato, durante sessão da 
Câmara Municipal, e na circunscrição do município em que exercem seus respectivos 
mandatos. Desse modo, estando no exercício de atividades típicas da vereança, os 
parlamentares estavam resguardados pela imunidade material prevista no art. 29, inciso VIII da 
Constituição Federal. Improcedência dos argumentos constantes do recurso da noticiante. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
329. Expediente: 1.01.002.000003/2021-73 - Eletrônico  Voto: 46/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 1ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de falsidade de documento 

particular e de falsidade ideológica, descritos nos arts. 349 e 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de 
que o noticiante, militar das Forças Armadas, encontrava-se filiado a um partido político sem 
nunca ter solicitado ou efetivado tal inscrição, especialmente porque fora incorporado às fileiras 
da Força Aérea Brasileira em 12/07/2012 e desde então possuía conhecimento acerca da 
incompatibilidade de filiação partidária com o cargo de militar que exerce. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, a Resolução TSE nº 
23.596/19 ' que dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária 
(FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá 
outras providências ' prevê a possibilidade de a filiação ser requerida por qualquer órgão 
partidário, inclusive o municipal. A resolução ainda estabelece que o TSE cadastrará o 
presidente nacional como usuário administrador nacional do partido que, por seu turno, poderá 
cadastrar outros perfis de administrador nacional, bem como de administrador estadual/regional 
e/ou municipal/zonal, ou seja, cabe a cada partido decidir pela centralização/descentralização 
do cadastramento de filiações. No caso concreto, o partido em questão decidiu pela 
descentralização da realização das filiações, disponibilizando as senhas do sistema Filiaweb 
aos presidentes estaduais e principais municípios em razão da grande expansão do partido no 
atual cenário, bem como da enorme quantidade de municípios no país. O usuário habilitado 
poderia, inclusive, fazer o cadastramento, em ambiente específico, de outros administradores e 
operadores do sistema. A resolução anterior dava ainda mais autonomia para os órgãos 
zonais/municipais e regionais. Nesse contexto, os elementos de prova acostados aos autos não 
permitiram concluir pela existência de indícios da prática dos delitos em questão. Ausência de 
elementos de que a agremiação política teria inserido dados falsos no registro de filiação 
eleitoral. De acordo com o Promotor de Justiça Eleitoral, 'extrai-se do caderno instrutório 
verdadeira nebulosidade, sendo que a continuidade da investigação em nada contribuiria para 
o deslinde de eventual materialidade e autoria, na medida em que foi esclarecido pela 
agremiação política que, à época da filiação do requerente, o sistema correlato contava com 
amplitude de acesso, notadamente pelos órgãos zonais/municipais e regionais, o que dificulta 
sobremaneira a identificação da origem da filiação'. Apuratório que não oferece alicerce 
mínimo para deflagração de eventual ação penal na origem. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução. Homologação do arquivamento.  

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

 
330. Expediente: 1.11.001.000149/2020-00 - Eletrônico  Voto: 328/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia do IPL n. 46/2015 para 

apurar a suposta prática de crime de estelionato consistente no recebimento irregular de 
benefício previdenciário (pensão por morte), mediante o uso de documento falso. O Procurador 
oficiante ofertou Acordo de Não Persecução Penal, aceito pelos investigados, conforme se 
depreende dos documentos 59.1; 60 e 61. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Dessa forma, após a homologação judicial do ANPP entabulado entre o MPF e os 
investigados, não mais se justifica o prosseguimento destes autos, vez que o acompanhamento 
das condições do acordo será via judicial, nos termos do art. 28-A, §6º, do CPP ('Homologado 
judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público 
para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.'). Homologação do 
arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
331. Expediente: 1.13.001.000141/2021-41 - Eletrônico  Voto: 175/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possíveis furtos de bens e desvio de combustível na UBS fluvial, supostamente 

adquiridos com recursos da União. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Representação genérica. Após diligências, não há elementos de prova capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 
do CPP.  

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

 
332. Expediente: 1.14.000.002167/2021-05 - Eletrônico  Voto: 86/2022 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 a existência de invasões e construções irregulares em um conjunto 
residencial integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida. Informa, também, que inúmeros 
apartamentos foram vendidos por traficantes de drogas, membros de determinado grupo 
criminoso. Ao final, o noticiante solicita a adoção de medidas judiciais, visando a reintegração 
de posse dos imóveis invadidos. Oficiada, pelo MPF, acerca da manifestação em questão, a 
Caixa Econômica Federal observou que os fatos relatados são demasiadamente genéricos e que, 
para informações mais específicas, seria necessário identificar o logradouro completo da UH - 
bloco/apto e a irregularidade percebida. Acrescentou que, em caso de irregularidade, promove 
as apurações cabíveis para avaliar se é caso de impor sanção ao beneficiário, retomando a 
unidade e destinando-a a outra família. Por fim, indicou que as demandas individuais podem 
ser realizadas via opção de atendimento pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor ' SAC ou 
formalizadas em qualquer agência da CAIXA. Assim, a Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento ao feito, ao argumento, em síntese, de que 'procede a ponderação da 
CAIXA sobre a representação apresentada, que relatou irregularidades de forma genérica, sem 
individualizar os fatos, as vítimas ou possíveis responsáveis. Cabe ao representante, se dispuser 
de elementos mais específicos, recorrer ao canal de atendimento da CAIXA, que, por dever de 
ofício, comunicará eventual constatação de natureza criminosa que mereça a análise do MPF.' 
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). 

 
333. Expediente: 1.14.000.002312/2021-40 - Eletrônico  Voto: 327/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada com base em Representação Fiscal para Fins Penais, que narra suposta 

prática do crime tipificado no art. 337-A do CP, no âmbito de uma pessoa jurídica privada, 
durante o ano-calendário de 2005. Segundo a RFFP, a empresa contribuinte deixou de incluir 
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ' GFIP a maior parte 
da remuneração paga aos seus empregados. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Constam dos autos as seguintes informações: (i) os fatos geraram a lavratura de cinco autos de 
infração; (ii) quatro deles foram baixados por liquidação, remanescendo apenas um; (iii) o 
crédito remanescente foi consolidado em 30/10/2009; o contribuinte solicitou parcelamento em 
06/06/2012, tendo pago a última parcela em 30/06/2014; em 21/11/2014 o interessado solicitou 
novo parcelamento, tendo o mesmo sido rescindido em 13/03/2020; e (iv) a obrigação principal 
encontra-se com valor atualizado de R$ 752,26. Sabe-se que, em regra, não se aplica o princípio 
da insignificância aos crimes tipificados nos arts. 168-A e 337-A do CP, 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 98.021/SC, DJe 13/08/2010; HC 
102.550/PR, DJe 08/11/2011; RHC 132706 AgR, DJe 01/08/2016). Contudo, as peculiaridades 
do caso concreto, mormente o adimplemento quase total do débito e o baixo valor restante a 
ser pago ' que, possivelmente, não foi liquidado por dificuldades financeiras ', justificam o 
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arquivamento excepcional da presente NF, ante a ausência de utilidade da ação penal e, 
consequentemente, de interesse de agir. Aplicação da Orientação 30/2a 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). 

 
334. Expediente: 1.14.000.002530/2021-84 - Eletrônico  Voto: 228/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar o crime descrito no art. 149 do CP, tendo em vista o relato 

de que o investigado submeteu uma idosa a condição análoga à de escravo, 'na medida em que 
a suposta vítima não teria seus direitos trabalhistas preservados e estaria exposta a trabalhos 
abusivos, a exemplo da cobrança de alugueis, enfrentando fila de bancos e supermercados sob 
sol e chuva, carregando sacolas pesadas, além de supostamente ser utilizada como laranja pelo 
noticiado'. Após novo contato, para obter informações mais detalhadas, a noticiante esclareceu 
que 'sua preocupação com N., suposta vítima do crime do artigo 149 do CP, residia no fato de 
ela arrecadar os valores dos alugueis dos imóveis de A. P. L. e, ao andar com os valores na rua, 
estar sujeita a roubos'. Informou, ainda, que 'não tinha conhecimento de condutas de A. 
compatíveis com cerceamento de liberdade, não pagamento de salários ou imposição de 
condições degradantes a N.'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Ademais, 
o membro do MPF oficiante determinou, por cautela, a remessa de cópia da presente NF à 
Superintendência Regional do Trabalho, 'a fim de que Auditores-Fiscais do Trabalho do Grupo 
Especial de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo na Bahia ' GETRAE/BA ' envidem 
esforços no sentido de realizarem fiscalização in loco, informando a este Ministério Público 
Federal os resultados obtidos no caso de serem angariados elementos que demonstrem a prática 
do delito previsto no artigo 149 do CP'. 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). 

 
335. Expediente: 1.15.000.001741/2020-81 - Eletrônico  Voto: 164/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime descrito no art. 299 

do Código Eleitoral. Suposta tentativa de compra de votos para as eleições municipais de 2020, 
por parte de secretária de educação, cultura e desporto do município de Piquet Carneiro/CE. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). No caso, foi juntado aos autos um áudio 
relativo à conversa realizada entre a referida secretária e um servidor municipal (professor). 
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'da análise do inteiro teor do diálogo, não se 
observa a prática do delito de corrupção eleitoral, não tendo a então secretária de cultura do 
Município, em momento algum, abordado o professor G. com vista a obter dele promessa de 
voto em determinado candidato. O diálogo manifesta a intenção de N., sem qualquer êxito, em 
manter o dito professor como prestador de serviço no Município mediante a oferta de melhoria 
de salário, para fins de deslocamento diário ao local de trabalho. (') tendo, ademais, o professor 
G. declarado em juízo que somente teve com N. o dito diálogo, não tendo ocorrido nenhuma 
outra tratativa, além de não ter sido procurado por nenhum candidato, abordando o assunto'. 
Ausência de elementos de prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
336. Expediente: 1.15.001.000192/2020-18 - Eletrônico  Voto: 180/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de lavagem de 

ativos por parte de ex-prefeito do município de Icapuí/CE, no período compreendido entre 2000 
a 2004. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diversas diligências ' entre 
elas, várias pesquisas realizadas pela ASSPA/MPF ' não há indícios de crime de lavagem de 
ativos cometidos pelo investigado, não havendo justa causa para manutenção e prosseguimento 
do feito. 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). 
 
337. Expediente: 1.15.002.000056/2021-07 - Eletrônico  Voto: 404/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente remetido pela Polícia 

Federal, mediante o qual fora encaminhada mídia relativa a cópia de 65 procedimentos 
administrativos, para apuração de suposta fraude contra a previdência social, em face ao 
recebimento dos respectivos benefícios após os óbitos de seus titulares, caracterizando, em tese, 
o crime previsto no art. 171, §3º, do CP. Após análise, os 65 procedimentos foram divididos 
em 4 grupos, do seguinte modo: I) benefícios que se enquadram no disposto na Orientação n° 
4/2ªCCR, sendo dispensada liminarmente a instauração de investigação própria ou Inquérito 
Policial em razão da prescrição ou ausência de prova de dolo no saque de até 03 competências; 
II) benefícios cujo último saque ocorreu em 04/04/2003, não havendo 'elementos bastantes para 
a imediata deflagração da persecução penal judicial'; III) benefícios com baixa quantidade de 
saques, que pouco excederam o número de 03 competências, não havendo elementos iniciais 
para identificação da autoria; IV) benefícios eivados de irregularidades, nos quais foram 
realizados empréstimos consignados junto a determinado banco sem o consentimento dos 
titulares e contendo assinaturas divergentes daquelas que constam nos documentos dos 
titulares. A Procuradora da República oficiante determinou o desmembramento do feito para o 
prosseguimento da apuração dos casos do grupo IV e promoveu o arquivamento dos casos dos 
grupos I, II e III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta de justa causa para 
a persecução penal dos casos dos grupos I, II e III, seja em razão da incidência do princípio da 
insignificância, da ausência de prova de dolo no saque de até três benefícios previdenciários 
ou, ainda, seja pela ausência de elementos suficientes da autoria delitiva, inexistindo linha 
investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação nº 4/2ªCCR e dos Enunciados 
nºs 68 e 71/2ªCCR. Homologação do arquivamento.  

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

 
338. Expediente: 1.15.002.000227/2021-90 - Eletrônico  Voto: 159/2022 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 de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato da noticiante de que seu ex-empregador teria deixado de repassar à previdência 
social as contribuições que recolheu dela no período de 03/2013 a 03/2019. Possível crime 
previsto no art. 168-A do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o 
INSS apresentou resposta com o seguinte teor: 'informamos que localizamos recolhimentos das 
contribuições previdenciárias em favor da Sra. S', por parte do seu ex-empregador', 
concernentes às competências dos meses de 03/2013 a 03/2019, bem como a outras 
competências, de acordo com o extrato previdenciário que consta em anexo''. Inocorrência do 
crime noticiado. Homologação do arquivamento.  

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

 
339. Expediente: 1.15.002.000229/2021-89 - Eletrônico  Voto: 150/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL FRAUDE EM ACORDO 

CELEBRADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO HÁ, NOS AUTOS, ELEMENTOS 
QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO 
(CP, ART. 171, § 3º). INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 18 
DO CPP. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível fraude em 
acordo celebrado na Justiça do Trabalho quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício, 
objetivando-se a qualidade de segurado do de cujus M.I.A.D.C. 2. Consta dos autos que a filha 
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de M.I.A.D.C., representada por sua genitora, ajuizou ação de concessão de pensão por morte 
em face do INSS, alegando fazer jus ao benefício de pensão por morte na qualidade de 
dependente do suposto segurado, o qual faleceu em 03/06/2019. O INSS informou que não 
foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que, na ocasião 
do seu óbito, o de cujus não possuía a qualidade de segurado. O INSS indicou que, em que pese 
constar no CNIS registro de vínculo entre as datas de 16/05/2019 e 03/06/2019, tendo o óbito 
ocorrido em 03/06/2019, o fato é que esse vínculo apenas existiria em razão do recolhimento 
posterior ao óbito, ou seja, o pagamento desses recolhimentos retroativos só foram realizados 
com o intuito de lograr êxito na concessão da pensão por morte. Ocorre que, na seara trabalhista, 
perante a 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, foi firmado acordo entre a reclamante 
(genitora da menor) e o reclamado W.C., no sentido de que a parte demandada anotaria a CTPS 
fazendo constar início do contrato de trabalho em 16/05/2019 e fim em 03/06/2016 (data do 
óbito), função mecânico, com salário de R$ 998,00. Em sede de sentença, o magistrado 
responsável pela 30ª Vara da Justiça Federal decidiu que não é possível reconhecer o vínculo 
de empregado do instituidor, pois o acordo foi firmado logo na audiência inaugural, sem oitiva 
de testemunhas, não existindo documento ou contracheque ou folha de ponto que corresponda 
ao tempo que foi objeto do acordo. Ademais, aduziu o magistrado que a empresa para qual o 
falecido supostamente teria trabalhado já não se encontrava ativa desde abril/2018, de modo 
que não seria possível existir vínculo laboral. 3. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: ausência 
de elementos suficientes para se considerar a prática de crime pela genitora da menor e W.C., 
tendo em vista que o juízo entendeu que o acordo firmado perante a Justiça do Trabalho tratava-
se de prova precária, principalmente quando considerado que o CNPJ indicado na CTPS e 
GFIPs apresentadas como provas estaria baixado desde 2018, antes, portanto, do vínculo 
indicado na demanda; conforme informado pela defesa, a questão do CNPJ foi erro material no 
preenchimento da CTPS; após pesquisas no sistema de registro da Receita Federal, verificou-
se que o CNPJ encontra-se ativo desde 01/08/2018 e em nome de W.C., no mesmo endereço 
que consta na CTPS apresentado perante o Juízo Federal, indicando, pois, o efetivo 
funcionamento da empresa; efetiva possibilidade da ocorrência de confusão entre os números 
de CNPJ (antigo e atual) da empresa, motivo pelo qual não se verifica razões suficientes para 
se considerar fraudulenta a prova constituída perante o Juízo Trabalhista. 4. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 5. Na hipótese, considerando o exposto e os 
demais dados constantes nos autos, não há elementos que demonstrem a ocorrência do crime 
de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Sem evidências de que ocorreu a obtenção de 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, após induzimento ou manutenção de alguém em erro, 
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Frise-se, ademais, que foi julgado 
improcedente o pedido de pensão por morte. 6. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência 
de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.   

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

 
340. Expediente: 1.15.002.000420/2021-21 - Eletrônico  Voto: 171/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Eventual crime descrito no art. 171, § 3o, do CP. Suposto recebimento indevido 

de pensão por morte de trabalhador rural, uma vez que 'a documentação que foi apresentada 
evidenciava que o instituidor do benefício não gozava da qualidade de trabalhador rural 
segurado especial, em razão de constar vínculo empregatício distinto do rural até 31/03/1981'. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Informação de que o último pagamento 
indevido ocorreu em 30/04/2010. A extinção da punibilidade pela prescrição ocorrerá em breve, 
em abril de 2022, segundo a regra prevista no art. 109, inciso III, do CP. Prescrição iminente. 
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Considerando que a ação penal ainda nem 
se iniciou, ausentes ainda elementos bastantes para a imediata deflagração da persecução penal 
judicial, exigindo-se a formalização de investigação e extensa colheita de evidências 
(notadamente acerca do exercício ou não de atividade rural ocorrida há mais de vinte anos), 
não há viabilidade empírica de que eventual condenação não seja afetada pela extinção da 
punibilidade pela prescrição da pena em abstrato'. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução penal. Precedente congênere da 2a CCR: 1.11.001.000021/2021-19, Sessão de 
Revisão 801, de 08/03/2021. 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). 
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341. Expediente: 1.16.000.000218/2022-62 - Eletrônico  Voto: 242/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Consta dos autos, 

em síntese, o seguinte: "(...) percepção de benefício assistencial tido por irregular pela 
superação das condições ensejadoras de sua concessão, cuja beneficiária era G.S.S.; 
constatação de que a renda mensal per capita do seu grupo familiar superou o limite de 1/4 do 
salário-mínimo; após oportunizado o contraditório administrativo à parte interessada, a 
Administração concluiu pelo não preenchimento das condições que dão ensejo ao gozo do 
Benefício de Prestação Continuada (...)". O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: a identificação da 
irregularidade do benefício de G.S.S. foi feita a partir do cruzamento de dados disponibilizados 
nas bases governamentais (CADÚNICO), em que constou renda mensal per capita do grupo 
familiar superior ao limite de 1/4 do salário-mínimo, uma vez que um membro da família 
auferiu rendimentos e tal fato não foi comunicado à Autarquia Previdenciária; as informações 
constantes no CADÚNICO são prestadas pelos próprios cadastrados; não se verifica qualquer 
intuito por parte de G.S.S. em ludibriar ou falsear suas informações para obter indevidamente 
o benefício social; incabível cogitar que houve dolo na conduta do agente, se a modificação nas 
circunstâncias é algo comum, não se podendo inferir que foi aplicado artifício ou ardil para o 
recebimento indevido do benefício por parte da representada; não se pode presumir que, pelo 
simples fato da renda familiar ser superior a 1/4 do salário-mínimo, a pessoa com deficiência 
ou idosa não faz jus ao benefício; o critério de 1/4 da renda para constatar a miserabilidade, 
desde que o STF julgou o critério inconstitucional, presta-se para fins administrativos, ou seja, 
no momento em que o INSS vai conceder o benefício, ele utiliza esse parâmetro; no caso, sequer 
houve uma declaração falsa prestada pela beneficiária no momento do requerimento do 
benefício quanto à renda familiar; houve uma omissão quanto a uma obrigação administrativa 
que não pode ser reputada como um induzimento em erro para fins penais. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, considerando o exposto e os demais 
dados constantes nos autos, inexistem elementos que demonstrem a ocorrência do crime em 
tela. Vantagem ilícita e/ou fraude não evidenciadas. Na remota hipótese de considerar o crime 
existente, não é possível concluir que houve intenção inequívoca, por parte da beneficiária, de 
praticar a conduta descrita no tipo penal. Inexistência de materialidade delitiva e/ou dolo na 
conduta. 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). 

 
342. Expediente: 1.16.000.000486/2022-84 - Eletrônico  Voto: 276/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação de um particular de que, no dia 24/07/2021, 

realizou a venda de um videogame e recebeu uma nota de duzentos reais falsa. Possível crime 
previsto no art. 289, §1º, do CP. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
do feito, considerando que seus dados foram inseridos no Projeto Prometheus e a observação 
da Corregedoria Regional da Polícia Federal de que 'não foram identificados elementos que 
apontem para a viabilidade de abertura de nova investigação, a conexão com outra investigação 
em curso ou a aglutinação com outra notícia-crime''. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Ausência, na hipótese, de elementos indicativos de dolo por parte da pessoa que teria repassado 
a nota falsa quando da compra do videogame. Incidência 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.' Homologação do 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: 1.16.000.001018/2020-65 - Eletrônico  Voto: 40/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE FRAUDE 

PROCESSUAL (CP, ART. 347). DELITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE 
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DA 
PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO 
DISPOSTO NO ART. 18 DO CPP. 1. Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de 
fraude processual (CP, art. 347). 2. Encaminhamento de cópia de uma notícia de fato autuada 
na Procuradoria de Justiça Militar, em Brasília/DF, contendo representação anônima e narrativa 
de que o Sargento T.A.S. utilizou-se de alegações inverídicas de problema de saúde para ser 
reintegrado ao Exército, enquanto exerceria atividade em revenda de gás de cozinha no Núcleo 
Rural Rajadinha, em Planaltina-DF, no bojo de uma ação civil. 3. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou os seguintes fundamentos: os autos 
cuidam de fatos que se encontram judicializados nos autos de uma ação ordinária e de um 
agravo de instrumento; portanto, passará pelo controle jurisdicional dos órgãos julgadores; caso 
verifiquem possível prática de ilegalidade ou de infração penal, esses comunicarão ao órgão 
ministerial; a União é parte passiva da ação ordinária; se houver indícios de que a parte autora 
utilizou-se de alegações inverídicas de problema de saúde para ser reintegrado ao Exército, 
enquanto exerceria atividade em revenda de gás de cozinha, essa fato deve ser objeto de 
controle judicial no bojo da ação, a partir da atuação da União com subsídios e informações 
prestadas pelo Exército; as alegações de T.A.S. foram apreciadas pelo Relator do Agravo de 
Instrumento, que as considerou válidas, de modo a reformar a decisão do juízo de primeiro grau 
sem apontar nenhuma irregularidade no bojo dos autos; não há que se falar, pelo menos por 
enquanto, em prática de infração penal prevista no art. 347 do Código Penal, no bojo dos autos 
da ação ordinária e do agravo de instrumento; não configurado o crime de fraude processual. 4. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 5. De fato, pelas razões expostas 
pela Procuradora da República oficiante e demais dados constantes dos autos, não restou 
evidenciada a prática do crime de fraude processual (CP, art. 347). Sem evidências de que o 
investigado tenha inovado artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, 
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Ademais, 
o caso encontra-se judicializado. Assim, havendo indícios da prática de infração penal, por 
dever de ofício, caberá a devida comunicação ao órgão ministerial para as providências 
cabíveis. 6. Delito não configurado. Inexistência de materialidade. Ausência de justa causa para 
a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP.  

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

 
344. Expediente: 1.16.000.001112/2021-03 - Eletrônico  Voto: 179/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar, em suma, possíveis irregularidades em vendas de planos 

de saúde. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado pelo 
membro do MPF oficiante, o colaborador 'J. S. F. não apresentou em seus anexos um fato 
ilegal/irregular, os quais descrevem, em verdade, fatos ocorridos no âmbito da relação privada 
da Q. ('), sem envolvimento, a princípio, de verba pública federal'. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
345. Expediente: 1.16.000.001980/2021-85 - Eletrônico  Voto: 326/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de manifestação apresentada pelo 

Disque 100, comunicando suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90 por 
meio da internet. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foram 
identificadas imagens contendo pornografia infantil. Inexistência de elementos concretos que 
apontem para a prática do crime. Homologação do arquivamento.  

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

 
346. Expediente: 1.16.000.002284/2021-96 - Eletrônico  Voto: 160/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para 

apurar possível ocorrência do crime de sonegação de contribuição previdenciária por parte da 
Companhia Nacional de Abastecimento ' CONAB. Relato de que a empresa pública federal 
teria omitido fatos geradores por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme descrito em 
ofício encaminhado pela CONAB, a estatal tem seus encargos liquidados com recursos do 
Tesouro Nacional, sendo de difícil visualização a hipótese de sonegação, notadamente se 
levado em conta a confusão entre as figuras do credor e do devedor. Segundo o Procurador 
oficiante, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, com personalidades diversas, os recursos 
que mantém a empresa pública federal são oriundos da União, que tem meios próprios para 
garantir a autoexecutoriedade dos valores que integram o débito tributário. Forma extintiva de 
obrigações. CC, art. 381. De outra parte, aparente é a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário. Fato gerador que remonta ao exercício de 2006. Procedimento 
Administrativo Fiscal autuado em 2010. CTN, art. 173, I. Além disso, a conduta descrita não 
autoriza, por si só, a conclusão de que houve fraude por parte do sujeito passivo de deixou de 
informar na GFIP a totalidade das contribuições previdenciárias. São várias as possibilidades 
para a omissão investigada, desde a mera divergência de interpretação entre a Fazenda e o 
contribuinte até simples erros materiais. Dolo ou fraude não evidenciada na conduta. Falta de 
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
347. Expediente: 1.16.000.002463/2021-23 - Eletrônico  Voto: 75/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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, na qual se relata suposta prática de promoção de discurso de ódio e racista por parte 
de M.P., então Diretor de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação 
Cultural Palmares, em perfil de rede social, contra os povos indígenas, durante acampamento 
realizado em Brasília/DF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As postagens 
investigadas estão retratadas em laudo elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise 
da PGR. Foram publicados também comentários de inúmeras pessoas, nos quais demonstraram, 
ora posições discordantes, ora posições semelhantes a do titular do perfil. A despeito das 
críticas ao estilo das vestimentas, ao uso de aparelhos eletrônicos e ao comportamento no dia a 
dia dos índios, referidas condutas, não se amoldam ao tipo penal de incitação ao crime, 
promoção de racismo ou injúria racial. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa 
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
348. Expediente: 1.16.000.002483/2018-07 - Eletrônico  Voto: 52/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de cópias da NF nº 1.16.000.001685/2018-23 pelo, à época, 

4º Ofício Criminal da PR/DF, que encaminhou peças para providências em face do 'Canal do 
Dom ou Dom Werneck', no portal eletrônico YouTube. Consta dos autos que seus responsáveis 
pregariam intervenção militar (golpe) no país, bem como suposta apologia ao rompimento da 
ordem democrática. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Autos remetidos a este 
Colegiado pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. Entendimento no sentido de que em um 
Estado Democra'tico 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 parece 
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. Embora jocosas, caricaturais e primárias, as 
manifestações questionadas não tem o condão de atrair a aplicação de normas do Direito Penal, 
mormente, segundo a Procuradora oficiante, em razão da ausência de potencialidade lesiva das 
postagens objeto dos autos, inclusive na linha do quanto já alinhavado quando do arquivamento 
do IPL 1262/2018-SR/PF/DF. Conforme ensinamento do Ministro Celso de Mello retratado na 
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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'. 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; 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, de 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). 

 
349. Expediente: 1.16.000.003061/2021-46 - Eletrônico  Voto: 227/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RACISMO EM REDE SOCIAL. 

INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO ART. 18 DO CPP. 1. Notícia de fato autuada a 
partir de manifestação particular em que o noticiante, que não se identificou, relata que uma 
usuária de determinada rede social está praticando atos de 'racismo, preconceito contra pessoas 
mais pobres, deficientes, homossexuais, nordestinas, humilha pessoas da plataforma'. 2. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, alegando que 'não foram 
juntados prints dos posts que indiquem a pratica de crime, nem foi informado o usurário que 
teria publicado os referidos posts, inviabilizando, desse modo, a investigação dos fatos 
narrados'. 3. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. Inicialmente, registra-se 
que, por meio de pesquisa pelo ID informado na notícia-crime, foi possível identificar o perfil 
da rede social noticiado. Pontua-se, ainda, que, para a investigação desses tipos de crime, é 
importante seguir os passos descritos no Portal e-evidence/MPF1. 5. Contudo, no caso, o 
noticiante não indicou em quais postagens teriam ocorrido os crimes mencionados. Constata-
se que não foram apresentadas informações que possam ao menos direcionar o Ministério 
Público e a autoridade policial em suas investigações. 6. Como bem ressaltou o membro do 
MPF oficiante, 'não é exigido que o noticiante traga um farto conjunto probatório suficiente 
para o oferecimento de uma denúncia, mas elementos mínimos que demostrem a plausibilidade 
de sua representação. Tal cautela é necessária para evitar que seja promovida a movimentação 
de toda a máquina de persecução penal (policiais, membros do MP, auxiliares da justiça, 
magistrados, etc) e, consequentemente, o dispêndio dos já insuficientes recursos públicos, para 
que, ao final de uma investigação, constate-se (ou simplesmente se confirme) que as afirmações 
do representante não passaram de meros relatos fantasiosos ou de fatos corriqueiros e lícitos do 
cotidiano'. 7. Ausência de elementos de prova capazes de justificar o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  

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

 
350. Expediente: 1.16.000.003369/2021-91 - Eletrônico  Voto: 251/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Consta dos autos, 

em síntese, o seguinte: "(...) irregularidades quanto ao benefício assistencial nº (...), concedido 
à B.D.E.S.L., (...), tendo em vista a constatação de que a renda mensal per capita do grupo 
familiar superou o limite de 1/4 do salário-mínimo, requisito econômico exigido no §3º, do art. 
20, Lei nº 8.742/93. (...), o grupo familiar é composto pela titular e sua irmã solteira B.P.L.S., 
que recebe remunerações oriundas de vínculos empregatícios, a partir de 09/09/2019, situação 
que enseja a superação do limite de renda per capita do grupo familiar do Benefício de Prestação 
Continuada. B.P.L.S. apresentou justificativa (...), quanto aos gastos necessários para a 
manutenção da saúde de sua irmã B.D.E.S.L. No entanto, a justificativa não foi aceita pelo 
INSS, uma vez que não houve apresentação da negativa de prestação pelo Estado para o 
fornecimento dos medicamentos, da alimentação especial, das fraldas descartáveis e das 
consultas na área de saúde (...)". O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: os elementos 
indicam que não há segurança para afirmar que B.P.L.S. procedeu de forma voluntária e 
consciente com vistas a manter, por via fraudulenta, benefício assistencial concedido à 
B.D.E.S.L., razão pela qual se mostra inviável atribuir-lhe conduta dolosa; constam os extratos 
da Previdência Social de B.P.L.S., nos quais se verifica que a maior remuneração é de R$ 
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1.481,20, quantia pouco acima de 1 salário-mínimo; razões e documentos juntados por B.P.L.S. 
demonstram que foram realizadas despesas relacionadas aos cuidados de sua irmã B.D.E.S.L.; 
embora as justificativas apresentadas não tenham sido aceitas, no âmbito administrativo, pelo 
INSS, vê-se que tais circunstâncias não são suficientes para comprovar eventual dolo, de 
B.P.L.S., em fraudar a Previdência Social, especialmente considerando que o benefício é 
mantido há quase 26 anos (desde 05/08/1996), sendo plausível a alegação de que a renda é 
destinada às despesas necessárias para os cuidados de B.D.E.S.L. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, considerando o exposto e os demais dados 
constantes nos autos, inexistem elementos que demonstrem a ocorrência do crime em tela. 
Vantagem ilícita e/ou fraude não evidenciadas. Na remota hipótese de considerar o crime 
existente, não é possível concluir que houve intenção inequívoca, por parte da(s) envolvida(s), 
de praticar a conduta descrita no tipo penal. Inexistência de materialidade delitiva e/ou dolo na 
conduta. 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). 

 
351. Expediente: 1.17.000.001374/2021-22 - Eletrônico  Voto: 139/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado a partir de representação ofertada por meio do 

Sistema de Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em abril de 2020, 
para apurar possíveis irregularidades em decorrência do uso de veículos do município de Rio 
Novo do Sul, conduzidos por alguns servidores, vereadores eleitos naquela localidade, em prol 
das respectivas campanhas, com o intuito de obter votos. Possível prática do crime descrito no 
art. 299 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Observa-se, 
inicialmente, que este procedimento foi submetido à análise do Promotor Eleitoral em junho 
deste ano, quando não mais possível o ajuizamento de ação por abuso de poder, em decorrência 
de captação ilícita de sufrágio (Lei nº 9.504/97, art. 41-A) ou mesmo por conduta vedada, 
subsistindo, tão somente a averiguação de possível prática do crime descrito no art. 299 do 
Código Eleitoral. Ao apreciar os autos, entretanto, o representante do Ministério Público 
Eleitoral consignou que 'a manifestação em análise não contém dados mínimos que permitam 
uma linha investigativa no que tange à questão eleitoral, pois não especifica quem foram as 
pessoas supostamente beneficiadas em troca de apoio eleitoral'. Apuratório que não amealhou 
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 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). 

 
352. Expediente: 1.18.001.000523/2021-99 - Eletrônico  Voto: 184/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Delegacia de Polícia 

Federal em Anápolis, comunicando a suposta ocorrência do crime de falsa identidade, descrito 
no art. 307 do CP. Relato de que o número de cadastro no SUS da representante teria sido 
utilizado por terceira pessoa para realização de procedimentos, consultas, exames e até uma 
cirurgia e que tais atendimentos ocorreram no Posto de Saúde do Setor São Carlos, em 
Anápolis/GO, nos anos de 2020 e 2021. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme bem pontuado pelo Procurador oficiante, o que se observa é a inexistência de 
prejuízo ao SUS, sistema de acesso universal (CF, art. 196, caput) e qualquer pessoa pode e 
deve obter atendimento em suas instâncias. Desse modo, é razoável asseverar que mesmo o 
suposto falsário ' se é que existiu alguma falsidade ' também tem direito às prestações de saúde 
que ele obteve valendo-se dos dados da representante. No entanto, o mais provável, pela 
experiência, é que tenha havido um erro administrativo quanto ao uso de dados da 
representante. Mencione-se que, de acordo com a inicial, o suposto falsário esteve muitas vezes 
no Posto São Carlos, em Anápolis/GO e realizou vários procedimentos e exames, conduta 
incompatível com quem estaria praticando um crime. Aliás, para quem conhece esses postos 
de atendimento, é sabido que a população costuma ser muito próxima da equipe 
interprofissional que lá atende, razão pela qual mais cedo ou mais tarde o falsário seria 
descoberto. Circunstâncias do caso concreto indicativas de erro administrativo no uso do SUS. 
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Autoria e materialidade delitivas não evidenciadas. 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). 

 
353. Expediente: 1.20.000.001031/2020-91 - Eletrônico  Voto: 317/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

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

possível crime de falso testemunho, em razão de supostas divergências nas declarações 
prestadas pelas testemunhas da parte reclamante em uma ação trabalhista. O membro do MPF 
promoveu o arquivamento com base no Enunciado 78 da 2a CCR, 'pois houve outros elementos 
de prova utilizados pelo juízo no exercício do seu convencimento jurisdicional'. Interposição 
de recurso pela parte interessada. Manutenção do arquivamento. Remessa dos autos à 2a CCR, 
nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93. Como bem ressaltou o Procurador da República 
oficiante, o 'juízo trabalhista exarou sentença, após o trâmite regular de reclamação trabalhista 
em que respeitados o contraditório e a ampla defesa, e exercitou seu livre convencimento 
motivado. A magistrada sentenciante enfrentou a arguição de falsidade do depoimento das 
testemunhas na própria sentença, ao afirmar explicitamente que os depoimentos tidos como 
falsos não foram considerados para a formação do veredicto'. Consta, ainda, que os fatos foram 
novamente analisados pelo TRT, sendo mantida a condenação da empresa. Tais as 
circunstâncias, aplica-se ao caso o referido Enunciado 78/2a CCR, que assim dispõe: 'Não 
configura o crime de falso testemunho (CP, art. 342) o depoimento contrário às demais provas 
constantes no processo quando não for verificada a potencialidade lesiva nas declarações 
prestadas pela testemunha, em razão (a) da evidente ausência de dolo do investigado, (b) da 
desconsideração do depoimento pelo Juízo, (c) da sentença ter como fundamentos outros 
elementos de prova existentes nos autos ou (d) da aplicação de multa pelo Juízo à testemunha, 
sendo nessa última hipótese, medida suficiente à retribuição e à prevenção da conduta 
praticada'. Homologação do 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: 1.20.002.000171/2021-11 - Eletrônico  Voto: 313/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada por uma associação de docentes, 

na qual comunica possíveis atos antidemocráticos e suposta incitação a subversão da ordem 
política ou social no município de Sinop/MT, em razão do boicote de uma imagem de grafite 
de uma ativista ambiental em um viaduto, da fixação de faixas apócrifas em praça pública em 
exaltação a uma 'intervenção militar' e da colocação de outdoors contra e a favor do Presidente 
da República e de suas ideias políticas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Entendimento no sentido de que em um Estado Democra'tico de Direito ' que se pretende 
preservar ', a liberdade de expressão e o direito de critica devem prevalecer amplamente. No 
caso, os fatos em comento não parecem ultrapassar a tênue linha divisória entre a livre 
manifestação do pensamento e a configuração de ilícito penal. As limitações à liberdade de 
manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição em seu art. 5º, IV, 
somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Embora jocosas, caricaturais e primárias, as 
manifestações questionadas não tem o condão de atrair a aplicação de normas do Direito Penal, 
mormente, segundo o Procurador da República oficiante, em razão da ausência de 
potencialidade lesiva das condutas objeto dos autos. Conforme ensinamento do Ministro Celso 
de Mello retratado na Petição 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'. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa 
causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020; 
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, de 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). 
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355. Expediente: 1.21.000.001296/2020-52 - Eletrônico  Voto: 5011/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Diretor da Penitenciária Federal 

em Campo Grande/MS, para apurar suposta prática, por um interno da unidade, dos crimes de 
denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime (CP, arts. 339 e 340), em desfavor de 
servidores públicos da penitenciária. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de 
que: 'Segundo consta da documentação encaminhada pela Direção da PFCG', o requerimento 
do interno, ao ser analisado em juízo de admissibilidade, foi liminarmente arquivado pela 
Corregedoria-Geral do Departamento Penitenciário Nacional' De modo que, ao que consta, não 
houve a instauração de investigação administrativa. Desse modo, não restou verificada, no caso 
em análise, a tipicidade objetiva legalmente exigida para a caracterização do tipo penal de 
denunciação caluniosa (art. 339, CP)' De outra parte, como é cediço, em havendo procedimento 
investigatório, de seu arquivamento não resulta, automaticamente, a caracterização da prática 
de denunciação caluniosa' Do mesmo modo, haja vista o arquivamento liminar do requerimento 
do interno e na ausência de qualquer outra base material, não se afigura a existência de 
indicativo suficiente do dolo direto e específico exigido pela tipicidade do artigo 340 do Código 
Penal (tipo que não admite punição a título de culpa; nem dolo na modalidade eventual). 
Máxime quando se toma em conta o direito previsto no artigo 41, inciso XIV (`Art. 41 - 
Constituem direitos do preso: ... XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa 
de direito'), da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).' 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). 

 
356. Expediente: 1.22.000.000569/2020-12 - Eletrônico  Voto: 149/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sala de Atendimento ao Cidadão. Supostos crimes de 

apropriação indébita (CP, art. 168) e/ou contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86). 
Consta dos autos, em síntese, o seguinte: "(...) Encaminho ao Ministério Público Federal cópia 
de denúncia feito ao setor de ética do BANCOOB (...), de teor auto explicativo, encaminhada 
no dia 24.01.2020, acrescentando que o SICOOB JUS-MP, (...), vem descumprindo sistemática 
e inusitadamente, ordens explícitas do Banco Central ao caso concreto, e ainda continua 
cobrando e recebendo parcelas de empréstimo consignado do Ministério Público de Minas 
Gerais. Mais grave ainda, não explica bem a destinação (contabilidade) de tais valores pois o 
contrato está LIQUIDADO. Peço providências urgentes no sentido do imediato reembolso do 
indevido recebimento das parcelas relativas ao contrato de cessão de crédito, realizado com o 
SICOOB JUS MP (...), no mês de novembro de 2013, cancelado por ordem do Banco Central 
em março de 2016 (...)". O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento por ausência 
de materialidade delitiva; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: os fatos narrados 
não permitem identificar a existência de indícios concretos de possível delito de apropriação 
indébita ou contra o sistema financeiro nacional; o caso envolve provável questão individual 
de natureza cível, o que não enseja a atuação do Parquet. Posteriormente, o manifestante prestou 
esclarecimentos e juntou novos documentos. Diante disso, realizou-se diligências junto ao 
SICOOB e BACEN. Após análise das respostas das Instituições mencionadas, o membro do 
MPF oficiante manteve o arquivamento, pois não verificou a prática dos crimes de apropriação 
indébita e/ou contra o sistema financeiro nacional. Apresentação de recurso pelo manifestante. 
Realização de novas diligências junto ao SICOOB, BACEN e MPMG. Em nova manifestação, 
o membro do MPF oficiante, após análise exaustiva da questão, manteve o arquivamento, pois 
não restou apurada a suposta apropriação de recursos e/ou delito contra o sistema financeiro 
nacional. Novo recurso do manifestante e nova manifestação do membro do MPF oficiante 
mantendo o arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na 
hipótese, considerando o exposto e os demais dados constantes nos autos, verifica-se que não 
há elementos que demonstrem, até o momento, a ocorrência do(s) crime(s) em tela. Sem 
evidências de que tenha ocorrido apropriação de coisa alheia móvel, de que tinha posse ou 
detenção, bem como de alguma conduta que atentasse contra o sistema financeiro nacional. Os 
documentos oriundos do SICOOB, BACEN e MPMG trazem esclarecimentos sobre o caso, 
não havendo lacunas que possibilitem novas diligências ou diligências complementares e 
conclusão diversa da presente. A título de registro, o BACEN esclareceu que o contrato foi 
concedido em 2013; a operação foi liquidada em 2014 e substituída por outro contrato, o qual 
foi liquidado em 2019; outros créditos foram concedidos ao cliente; após sucessivos contratos, 
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indicou-se a existência de um, a ser pago em 120 parcelas, de R$ 9.009, 41, com vencimento 
final em 15/06/2030. Nesses termos, em que pesem as alegações da parte (sucessivas 
informações, juntadas de documentos e recursos), não há providência(s) a ser(em) tomadas, por 
ora, na esfera criminal federal. Contudo, em havendo substrato fático e jurídico, outra(s) 
esfera(s), se o caso, podem ser acionadas. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de 
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
357. Expediente: 1.22.000.002629/2021-12 - Eletrônico  Voto: 469/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação autuada a partir do encaminhamento pela Corregedoria Regional 

de Polícia Federal. Narra a possível prática do delito de abuso de autoridade cometido pela 
presidente do Conselho Regional de Farmácia em Minas Gerais. Relata, em síntese, que, o 
Conselho Regional de Farmácia em Minas Gerais teria autuado, por diversas vezes, sociedade 
empresária, pelo descumprimento do Art. 15 da lei 5991/73, a despeito da existência de 
decisões judiciais que permitiam atendimento via teleconferência e do regime de plantão. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Assiste razão ao membro do MPF 
oficiante ao alegar que 'não é possível perceber qualquer indicativo que os dirigentes do 
CRF/MG, em especial sua presidente, tenham agido com a finalidade específica de prejudicar 
o noticiante ou de beneficiar a si mesmo ou outrem', de forma que não há configuração do delito 
de abuso de autoridade. Ao que tudo indica,a atuação do Conselho ocorreu dentro dos limites 
da legalidade administrativa, sendo que as diversas autuações foram realizadas com respaldo 
na lei e em decisões judiciais, ainda que houvesse conflito entre tribunais.. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
358. Expediente: 1.22.000.003100/2021-16 - Eletrônico  Voto: 31/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática de crimes contra o consumidor (arts. 66 e 67 do CDC). Segundo 

consta, a Caixa Econômica Federal 'veicularia publicidade relativa à prorrogação, por 60 dias, 
dos vencimentos de dívidas de Clientes Pessoas Físicas e Micro e Pequenas Empresas para os 
contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados, tendo em vista o estado de 
emergência provocado pela pandemia do novo Coronavírus, o que não teria se mostrado, 
contudo, condizente com as diretrizes determinadas pela Federação Brasileira de Bancos e com 
a realidade da renegociação, induzindo os clientes a erro'. Consta, ainda, que foi proposta ação 
coletiva de consumo em face da CEF. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que, no caso, 'não restou devidamente 
demonstrada a tipicidade objetiva, haja vista a ausência de perfeita correspondência entre as 
condutas atribuídas aos gestores da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e as figuras típicas 
descritas nos arts. 66 e 67 da Lei n. 8.078/90. Com efeito, análise pormenorizada dos 
documentos trazidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para instrução tanto do Agravo 
de Instrumento interposto em face da liminar concedida na ação coletiva n. 10177700-
52.2020.4.01.3800 (fls. 252/283, 295/304, 305/315 e 317/321), quando em sua contestação (fls. 
358/381, 384/393, 394/404 e 406/410), revela que a empresa pública federal esclareceu todos 
os questionamentos trazidos pela parte autora como propaganda supostamente enganosa. (') 
verifica-se que não houve promoção de publicidade enganosa ou com omissão de informação 
relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, visto que o material publicitário de 
ambas as campanhas contém esclarecimentos sobre todos os requisitos e passos necessários 
para operacionalização da pausa nos contratos dos clientes pessoas físicas e jurídicas 
interessados'. Crimes não caracterizados. Homologação do arquivamento.  

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

 
359. Expediente: 1.22.005.000197/2021-57 - Eletrônico  Voto: 375/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar eventual prática de crime contra o sistema financeiro e 

ato de improbidade administrativa relacionados a supostas irregularidades envolvendo o 
Regime Próprio de Previdência Social ' RPPS. As irregularidades do presente procedimento 
estariam relacionadas ao descumprimento, por parte do município de Cristália/MG, da 
obrigação acessória do envio à Secretaria de Previdência ' SPREV/SEPRT/ME, do 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses ' DIPR, até o último dia do mês 
seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil. Promoção de arquivamento. 
Argumento, em síntese, de que: 'Não há dúvidas do descumprimento da obrigação acessória, 
no entanto, não se divisa tipicidade, do ponto de vista criminal, na conduta omissiva do gestor 
do RPPS de Cristália/MG, que deixou de encaminhar o DIPR à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia da União. O fato de o gestor do RPPS deixar 
de enviar o DIPR à União não encontra correspondente descrição normativa em nenhum tipo 
penal. A conduta aqui apurada trata de simples omissão na prestação de informações aos órgãos 
de controle do RPPS, que não pode ser comparada sequer, por exemplo, ao crime de omissão 
de prestação de contas imputados aos prefeitos no art. 1º, inc. VII, do Decreto-Lei n. 201/67. 
De fato, não parece razoável ocupar o Direito Penal e seus aparelhos com tal assunto, diante do 
princípio da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, o 
que, por via oblíqua, redunda em evidente falta de interesse de agir.' Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência, por ora, de indícios da prática de crime. Remessa, pelo 
Procurador oficiante, de cópia integral deste procedimento ao Ministério Público do Estado do 
Minas Gerais, com o objetivo de verificar as medidas de sua competência em possíveis atos de 
improbidade administrativa dos gestores municipais, sendo certo que, caso sejam constatados 
indícios de crimes contra a previdência social ou em relação ao sistema financeiro nacional, o 
Ministério Público Federal deverá ser cientificado. Possível irregularidade passível de ser 
sanada pelos meios administrativos e cíveis. Precedente desta 2ª CCR: NF nº 
1.26.002.000124/2020-65, julgada na 792ª Sessão Ordinária, de 14/12/2020. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
360. Expediente: 1.22.005.000199/2021-46 - Eletrônico  Voto: 42/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostas irregularidades envolvendo o Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS. As irregularidades do presente procedimento estariam relacionadas 
ao descumprimento, por parte do Município de Buritizeiro/MG, da obrigação acessória do 
envio à Secretaria de Previdência - SPREV/SEPRT/ME, do Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses - DIPR, até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada 
bimestre do ano civil. Houve notificação do ente, com o objetivo de sanear as irregularidades 
constatadas, no prazo de 30 dias, porém não teria havido retorno, embora ciente 
inequivocamente. Entendeu-se, assim, pelo impedimento proposital e deliberado, por parte do 
representado, à atuação fiscalizatória por parte da SRPPS/SPREV/SEPRT/ME. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por não vislumbrar a prática de 
crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se, por ora, que o 
procedimento versa apenas sobre a não prestação das informações de modo adequado à 
Secretaria de Previdência Social. Consta informação de que foi encaminhada cópia integral 
deste procedimento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais atuante na Comarca, com 
o objetivo de verificar as medidas de sua competência em possíveis atos de improbidade 
administrativa do(s) gestor(es) municipal(is), sendo certo que, caso sejam constatados indícios 
de crimes contra a Previdência Social ou em relação ao Sistema Financeiro Nacional, o 
Ministério Público Federal deverá ser cientificado. Inexistência de indícios, por ora, da prática 
de crime. Precedente 2ª CCR: NF nº 1.26.002.000124/2020-65, Rel. Paulo de Souza Queiroz, 
unânime, 792ª Sessão Ordinária, de 14.12.2020. Possível irregularidade passível de ser sanada 
pelos meios administrativos e cíveis. Homologação do 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: 1.22.005.000201/2021-87 - Eletrônico  Voto: 81/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposto descumprimento por parte de ex-prefeito de Juramento/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 fato de o gestor do RPPS deixar de enviar 
o DIPR à União não encontra correspondente descrição normativa em nenhum tipo penal. A 
conduta aqui apurada trata de simples omissão na prestação de informações aos órgãos de 
controle do RPPS, que não pode ser comparada sequer, por exemplo, ao crime de omissão de 
prestação de contas imputados aos prefeitos no art. 1º, inc. VII, do Decreto-Lei n. 201/67. De 
fato, não parece razoável ocupar o Direito Penal e seus aparelhos com tal assunto, diante do 
princípio da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, o 
que, por via oblíqua, redunda em evidente falta de interesse de agir. É que os fatos apontados 
na representação encontram solução por meio da aplicação das sanções cíveis e administrativas 
previstas em lei'. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação 30 da 2a CCR. 
Precedente congênere da 2a CCR: 1.00.000.012668/2021-87, Sessão de Revisão 828, de 
08/11/2021. 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). 

 
362. Expediente: 1.22.005.000226/2021-81 - Eletrônico  Voto: 127/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada 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 
aplicado o crédito no objeto financiado. Possível crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Hipótese que deve ser tratada como mero 
descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Eventual crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional não configurado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento 
1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de Revisão, de 27/08/2018. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
363. Expediente: 1.23.000.000506/2020-11 - Eletrônico  Voto: 121/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

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 afirma, em síntese, ter sido vítima de uma série de crimes como calúnia, 
injúria, difamação, roubo de direitos autorais, fake news, roubo de direito de imagem, formação 
de quadrilha, exposição indevida, invasão de privacidade, perseguição etc. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Trata-se, na hipótese, de narrativa desprovida de 
lógica, de elementos de prova e de informações mínimas para o início de uma apuração 
criminal. Homologação do arquivamento.  

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

 
364. Expediente: 1.25.000.000146/2022-44 - Eletrônico  Voto: 158/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de pornografia infantil por 

intermédio de meio de comunicação telemática. Representação dando conta de que a suposta 
vítima, menor de idade, teria conversado e trocado fotos íntimas e de rosto via aplicativo 
WhatsApp com número telefônico que constantemente se modificava e que foi ameaçada a 
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enviar fotos e vídeos íntimos. Informações também de que a genitora da vítima recebeu 
mensagens eletrônicas de número desconhecido com idêntico teor. Após diligências, consignou 
a Polícia Federal que: 'A fim de se buscar provas concretas da materialidade do delito narrado 
na denúncia recebida, haja vista não haver nos documentos recebidos qualquer imagem que 
comprove a produção, posse ou compartilhamento de pornografia infantil, sendo a denúncia 
instruída somente com alguns prints de conversas, que conforme o entendimento do STJ não 
podem ser utilizadas como prova, foi feito contato com a denunciante, mãe da menor M', tendo 
a mesma afirmado que não existe nenhuma outra prova dos fatos narrados na denúncia, não 
havendo nenhuma imagem ou conversas armazenadas em telefone celular, que possam ser 
extraídas a fim de se instruir as investigações. Diante do exposto, não havendo prova da 
materialidade delitiva, não há justa causa para instauração de inquérito policial''. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade delitiva, estando 
inviabilizada sua coleta por meios razoavelmente exigíveis. Homologação do arquivamento.  

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

 
365. Expediente: 1.25.000.002832/2021-79 - Eletrônico  Voto: 34/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial eleitoral instaurado para apurar a ocorrência do crime descrito no art. 377 do 

Código Eleitoral. Segundo consta, 'no dia 02/10/2020, no município de Salto do Lontra/PR, E. 
C. e M. M. teriam usado o prédio da Câmara Municipal de Salto do Lontra/PR para realizar 
reunião de campanha eleitoral'. Promoção de arquivamento, ao fundamento de que 'os 
investigados já foram devidamente responsabilizados em âmbito eleitoral de forma pecuniária, 
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o Direito Penal é a ultima ratio, ou seja, 
somente será penalizado quando os demais ramos do direito não conseguirem puni-lo de forma 
eficaz'. Discordância do Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto Do Lontra/PR, haja vista a 
autonomia e a independência das esferas civil, penal e administrativa. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) e do Enunciado 29/2a CCR. 
No caso, considerando o baixo grau de reprovabilidade da conduta, a aplicação da multa no 
valor de R$ 10.000,00, a cada um dos candidatos, foi suficiente para a prevenção e repressão 
do ilícito. Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação 30/2a CCR. Manutenção 
do arquivamento.  

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

 
366. Expediente: 1.25.000.003926/2021-65 - Eletrônico  Voto: 7/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Expediente 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). 

 
367. Expediente: 1.25.008.001171/2021-94 - Eletrônico  Voto: 178/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostas condutas delituosas perpetradas por membros do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra ' MST. Relato de que o imóvel onde está 
localizado determinado assentamento 'pertence à SPU, ocupado por aproximadamente 70 
(setenta) famílias de sem terra'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste 
razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que a notícia-crime 'foi apresentada de forma 
vaga e genérica, não se mostrando viável deflagrar investigação, precisamente, em face da 
ausência de elementos concretos que apontem ilícitos específicos e linha investigatória 
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potencialmente idônea para início de uma apuração. (') a questão da legalidade da ocupação do 
imóvel deve ser aferida pelos órgãos administrativos pertinentes, notadamente o INCRA, 
inclusive com a adoção de eventuais medidas cíveis e administrativas cabíveis. No caso dos 
autos, a questão atinente à posse e destinação da área onde encontra-se o acampamento Maria 
Rosa do Contestado, no Município de Castro, encontra-se judicializada nos autos da Ação Civil 
Pública n. 5002848-10.2021.4.04.7009, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), em 
09 de abril de 2020, na qual participam todas as partes interessadas no deslinde da questão, 
atuando o Ministério Público Federal na condição de custos legis'. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
368. Expediente: 1.26.000.003726/2021-75 - Eletrônico  Voto: 5/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. O 

Banco do Nordeste do Brasil informou que, em 07/05/2018, o ora noticiado obteve 
financiamento de R$ 19.207,13 para plantar 800 mudas de limão em 2 hectares de terra situadas 
no município de Abreu e Lima/PE. Todavia, segundo laudo técnico do Banco produzido após 
vistoria no local da plantação, o montante de R$ 9.342,73, 48,64% do valor total liberado de 
R$ 19.207,13, não teve aplicação comprovada porque o noticiado apresentou área de plantio 
parcial devido à falta de chuvas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Beneficiário que não teria aplicado o crédito no objeto financiado. Hipótese que deve ser tratada 
como mero descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Eventual crime contra 
o Sistema Financeiro Nacional não configurado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento 
1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de Revisão, de 27/08/2018. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
369. Expediente: 1.26.000.003758/2021-71 - Eletrônico  Voto: 6/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

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 pedido de socorro (SOS) inscrito em nota fiscal e embalagem de 
produto adquirido em determinada loja virtual e despachado no município de Jaboatão dos 
Guararapes/PE. O noticiante também informa que em vez de estar inscrito 'SOS' pode ser o 
número '505'. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, 
observando que 'as informações acerca de eventual conduta criminosa são vagas e desprovidas 
de suporte probatório, de modo que a representação em questão não se faz apta a desencadear 
investigação criminal. De fato, é comum a existência de numerações manuscritas em 
mercadorias para entrega e sequer foi apontado quem poderia ser o subscritor.' 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). 

 
370. Expediente: 1.26.000.003766/2021-17 - Eletrônico  Voto: 100/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

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 solicita que determinado aplicativo de jogo (baixado da internet para o 
telefone celular) seja investigado, porque suspeita que ele disponibiliza para pessoas estranhas 
o número de telefone das crianças que porventura o estejam jogando. Relata que no momento 
em que seu filho de 9 anos estava jogando, passou a receber insistentemente chamadas de vídeo 
de um telefone de fora do Brasil e que quando atendeu a chamada 'a pessoa no outro lado estava 
exibindo seu órgão sexual masculino'. Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'as 
informações acerca dos supostos fatos criminosos são vagas e desprovidas de suporte 
probatório, de modo que a representação em questão não se faz apta a desencadear investigação 
criminal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
371. Expediente: 1.26.001.000249/2021-86 - Eletrônico  Voto: 226/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), em razão 

de irregularidade na retificação de título do Diploma do Sr. H.K.D.S.S., pelo Instituto Federal 
do Sertão de Pernambuco. Consta dos autos, em síntese, o seguinte: "(...) no ato de apresentação 
dos documentos exigidos, junto à ADAGRO e Secretaria de Administração do Estado (SAD), 
foi constatada grave inconsistência na titulação do Diploma do Sr. H.K.D.S.S., tendo em vista 
que este apresentou - inicialmente - Diploma de Técnico em Zootecnia, e o Anexo I do Edital 
de Concurso Público nº 001/2018 - ADAGRO/PE exige, para o Cargo de Assistente de Defesa 
Agropecuária, Diploma de de Nível Técnico em Agropecuária ou em Técnico Agrícola. 
Considerando que o segundo Diploma - apresentado em fase recursal, tendo em vista o 
indeferimento do primeiro Diploma pela ADAGRO e SAD/PE -, expedido em 29 de setembro 
de 2021, conferiu o Título de Técnico Agrícola com Habilitação em Zootecnia a H.K.D.S.S., 
tendo sido assinado por servidor com nome não identificado e pelo Diretor-Geral E.C.D.S.G. 
(...) supostas inconsistências presentes na retificação do Diploma do Sr. H.K.D.S.S., por parte 
dos servidores que compõem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano de Petrolina/PE (...)". Informação de que a Procuradoria Federal junto ao IF 
Sertão PE esclareceu que a emissão da segunda via do Diploma do ex-aluno H.K.D.S.S. foi 
emitida com erro, demandando a sua retificação na forma realizada pelo Campus Petrolina 
Zona Rural, do IF Sertão PE. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
do feito. Fundamentou, em resumo, que a retificação realizada no Certificado de Conclusão de 
Curso de H.K.D.S.S. foi medida necessária para sanar equívoco; não há qualquer irregularidade 
ou ilegalidade a ser sanada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Na 
hipótese, pelo exposto e demais dados constantes nos autos, inexistem elementos que 
demonstrem a ocorrência do crime em tela. Sem elementos que evidenciem a falsificação, no 
todo ou em parte, de documento público, e/ou a alteração de documento público verdadeiro. 
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). 

 
372. Expediente: 1.26.002.000194/2019-80 - Eletrônico  Voto: 302/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir do recebimento de expediente oriundo da Promotoria de 

Justiça de Jupi/PE, objetivando apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do 
CP. Saques pós-óbito de benefício previdenciário no período de abril a novembro de 2017. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Requisição de instauração de inquérito 
policial que levou mais de dois anos para ser respondida. Decurso de tempo que prejudicou 
sobremaneira as apurações. Fato comunicado à Corregedoria Regional da Polícia Federal para 
adoção de providências com vistas a evitar mora dessa natureza. Reconsideração da requisição 
ministerial dado o tempo já decorrido desde o último saque irregular e em razão da dificuldade, 
a esta altura, de se elucidar a autoria do delito. Pequena quantidade de saques pós-óbito. 
Percepção irregular de valor estimado em R$ 4.211,34 (quatro mil, duzentos e onze reais e 
trinta e quatro centavos). Atuação eficiente dos órgãos de persecução comprometida, mormente 
na comprovação do dolo. Carência de linha apuratória potencialmente idônea. Homologação 
do arquivamento, com a ressalva 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). 

 
373. Expediente: 1.26.006.000055/2019-16 - Eletrônico  Voto: 91/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GOIANA-PE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas (PA-PPB) instaurado 

a partir de uma ação coordenada da PFDC, NAOPs, PRDCs e PDCs, com a finalidade de 
verificar o cumprimento do piso salarial do magistério público da educação básica. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, foram expedidos ofícios às 
Prefeituras dos municípios de Aliança, São Vicente Férrer, Ferreiros, Itambé, Vicência, 
Camutanga, Condado, Goiana, Itaquitinga, Timbaúba e Macaparana a fim de que informassem 
se a remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica está em 
conformidade com o estabelecido na Lei nº 11.738/08 e, em caso de não cumprimento, quais 
as providências que vem sendo adotadas. A Corte de Contas do Estado de Pernambuco, por sua 
vez, informou a existência dos montantes, a título de complementação do Piso Salarial do 
FUNDEB, relativo ao exercício de 2019, para os municípios referidos neste expediente. As 
Prefeituras Municipais citadas responderam os ofícios expedidos, restando comprovado o 
cumprimento do que determina a Lei nº 11.738/08, e ainda encaminharam documentos 
comprobatórios, tais como folhas de pagamento dos professores, lista especificando os 
professores das unidades escolares públicas de educação básica e a respectiva quantidade de 
horas-aula trabalhadas por cada um deles, bem como extrato financeiro dos professores. 
Ausência de elementos que permitissem a adoção de quaisquer das medidas previstas no art. 
4º, inc. I, III e IV, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. Carência de indícios de prática de 
infração de natureza penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para a 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
374. Expediente: 1.29.000.003561/2021-20 - Eletrônico  Voto: 192/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

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

noticiante os seguintes fatos: 'sequestro de linha telefônica, acompanhada de seu endereço de 
e-mail e CPF possibilitando livre acesso de sua privacidade que estaria à mercê em todo 
território nacional para fins de livre uso. Relata que comandos de seu aparelho celular telefônico 
estariam sendo manipulados por outros entre outras coisas'. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV, da LC 75/93). Noticiante que já registrou outras manifestações semelhantes, que foram 
objeto de arquivamento na PR/RS ou de declinação de atribuição ao MP/RS. Como bem 
ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Considerando as situações totalmente desconectadas da 
realidade retratadas em suas manifestações, não há o menor indício de que algum fato noticiado 
pelo representante será objeto de investigação, seja pelo Parquet Federal ou Estadual'. Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
375. Expediente: 1.29.000.003829/2021-23 - Eletrônico  Voto: 151/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar denúncia anônima registrada na Central de Atendimento da 

Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Consta dos 
autos que diversas crianças de seis a sete anos de idade estariam sofrendo inúmeras violações 
(violência contra criança ou adolescente, exposição de risco à saúde, constrangimento, 
exposição, violência contra a liberdade sexual psíquica - assédio sexual), por parte do 
Aplicativo Top Figurinhas, na medida em que estaria sendo disponibilizada a imagem de uma 
criança simulando atos libidinosos com uma garrafa; sobreveio decisão da PF com indicativo 
de arquivamento do feito, diante da constatação de falta de justa causa para instauração de 
inquérito policial em razão da ausência de verossimilhança dos fatos narrados. A Procuradora 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes 
fundamentos: o relato efetivamente pouco esclareceu e não trouxe informações que pudessem 
levar à verificação da existência de conduta criminosa ou mesmo de possíveis irregularidades 
a serem apuradas; sem indicação de qualquer dado que levasse à identificação do suposto 
agressor ou das supostas vítimas, mencionando genericamente que diversas violências estavam 
sendo perpetradas, sem, todavia, juntar aos autos provas dos fatos; trata-se de notícia 
ininteligível, destituída de qualquer indício que possa levar à instauração de investigação 
criminal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, considerando o 
exposto e os demais dados constantes nos autos, verifica-se que inexistem informações 
concretas e aptas a elucidar o caso. Os fatos como relatados não justificam o desenvolvimento 
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de investigação criminal, razão pela qual, por ora, não se vislumbra justa causa para o 
prosseguimento do feito. Denúncia genérica. 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). 

 
376. Expediente: 1.29.000.004236/2021-84 - Eletrônico  Voto: 208/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Informações de que o ora noticiado, que é pessoa em situação de rua e usuário 

de entorpecentes, teria ido a um prédio abandonado de propriedade da União para furtar fios de 
cobre. Na ocasião, ele foi abordado pela brigada militar e em sua posse foi encontrada uma 
pequena quantia de fios de cobre e uma serra. O valor do fio de energia elétrica restou estimado 
em R$ 56,00. Promoção de arquivamento, ao argumento de que 'a mínima ofensividade da 
conduta, especialmente no que se refere a quantidade de fios de energia elétrica apreendidos, 
demonstra a necessidade de aplicação do princípio da insignificância em virtude da 
inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente, de modo a afastar a tipicidade da 
conduta delitiva.' 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). 

 
377. Expediente: 1.29.003.000316/2021-31 - Eletrônico  Voto: 105/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em ofício enviado pela Justiça do Trabalho, dando conta 

de eventual delito de apropriação indébita previdenciária. Em uma ação trabalhista, a juíza 
entendeu que restou comprovado, por via testemunhal, que a reclamante recebia, 
eventualmente, alguns valores a título de 'premiação' pelo labor exercido. Valores esses que, 
quando pagos, não integraram a base de cálculo para fins previdenciários. Observou, também, 
que alguns pedidos da parte reclamante foram acolhidos e que, sobre esses valores, incide, 
legalmente, a contribuição previdenciária. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, ao argumento, em síntese, da impossibilidade de ocorrência do crime 
de apropriação indébita, haja vista que: 'o empregador não efetuou nenhum desconto de 
pagamento efetuado a seu empregado. O tipo penal do artigo 168-A apenas pune aquele que 
realiza o desconto em folha e, no prazo legal, deixa de recolher o valor correspondente. Não é 
o caso presente.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, cumpre observa que não há 
notícia de que o Juízo trabalhista, o INSS ou a Receita Federal tenham realizado a constituição 
definitiva dos tributos devidos em razão dos valores pagos `por fora'. Incidência do Enunciado 
nº 79/2ª CCR: 'Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº 24 do STF, em regra, o 
oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos 
I a IV), de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do procedimento administrativo e da 
consequente constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de 
procedibilidade.' Homologação do arquivamento.  

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

 
378. Expediente: 1.29.004.000656/2021-51 - Eletrônico  Voto: 103/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de ofício pela Delegacia da Polícia Federal de Passo 

Fundo/RS, encaminhando ocorrência policial registrada na Delegacia de Polícia Civil de Passo 
Fundo/RS. Segundo consta na ocorrência, o indígena A. C. relata que teria comparecido à 
comunidade indígena de Campo do Meio para visitar seu irmão, quando o cacique C. teria 
determinado a sua prisão na cadeia indígena. Em seguida, o detido teria se desvencilhado da 
prisão e procurado a Polícia Civil para registro do fato ocorrido. Promoção de arquivamento. 
Argumento de que: ''se, de um lado, existe a proteção constitucional e infraconstitucional à 
liberdade (art. 5º, caput, da Constituição Federal), de outro, a própria Constituição Federal 
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assegura aos indígenas o reconhecimento da sua ̀ organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições' (art. 231), prevendo a lei, ainda, que `será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, 
de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus 
membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena 
de morte' (art. 57, da Lei nº 6.001/73). Também, a Convenção nº 169 da OIT prevê a tolerância 
à aplicação do direito punitivo consuetudinário dos povos indígenas' o fato aqui tratado possui 
vínculo direto com questões intrínsecas aos modos e costumes indígenas, notadamente no que 
se refere aos poderes da autoridade máxima da reserva para manter a ordem interna na 
comunidade e o uso deles como instrumento dessa autoridade. Não é demais reforçar que a 
ordem interna nas comunidades indígenas é regulada por um direito peculiar criado pelos 
próprios indígenas, que consubstancia um equivalente de jurisdição, com sistema de julgamento 
e decisão segundo as regras conhecidas e respeitadas pelo grupo, sistema esse que deve ser 
compatibilizado com o ordenamento jurídico como um todo. Assim, se o ordenamento jurídico 
protege a identidade cultural indígena e se uma determinada conduta é por esta plenamente 
aceita, não poderá o mesmo sistema de normas considerá-la proibida, ressalvada, unicamente e 
por óbvio, violações a direitos humanos.' 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). 

 
379. Expediente: 1.29.004.000682/2020-07 - Eletrônico  Voto: 36/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades na atuação de ex-presidente 

de uma cooperativa de trabalhadores indígenas. Segundo consta, 'haveria aplicação de dinheiro 
da cooperativa (') em negócios ilegais. Narrou que estariam acontecendo rinhas de galo, 
distribuição e venda de drogas e armas na comunidade indígena. Segundo a representação, o 
presidente (') teria construído um galpão de jogos e criava eventos clandestinos nas 
proximidades de sua residência. Tais eventos envolveriam pessoas de diversos lugares, 
especialmente não índios. Acrescentou que os indígenas eram coagidos a doar 3 sacas de soja 
por hectare, mesmo que não dependessem dos serviços da cooperativa'. Homologação do 
arquivamento no âmbito da esfera de atribuições da 6a CCR e remessa dos autos a esta 2ª CCR. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Os fatos relativos a rinhas de galo e 
distribuição de drogas e armas estão sendo investigados na Justiça estadual. Quanto à suposta 
cobrança ilegal de sacas de soja pela cooperativa, consta dos autos a existência do PA nº 
1.29.004.000478/2016-00, em que firmado TAC com estabelecimento de obrigação de 
contribuição do produtor indígena de uma saca de soja para cada hectare plantado. Ademais, 
também há registro de que o referido TAC estaria sendo discutido em juízo pelos próprios 
indígenas em razão do seu possível descumprimento (autos nº 5000850-68.2021.4.04.7118). 
Consta, ainda, que 'já foi solicitado ao MPE que, nos inquéritos relativos aos crimes estaduais, 
seja averiguada a origem dos recursos, com comunicação ao MPF'. Verifica-se, portanto, que 
todas as irregularidades noticiadas já estão sendo analisadas pelos órgãos competentes. 
Ausência, por ora, de elementos de informação capazes de justificar o prosseguimento da 
persecução penal no âmbito do MPF. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP.  

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

 
380. Expediente: 1.30.001.002985/2021-46 - Eletrônico  Voto: 114/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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, na qual se relata que o representante foi nomeado para exercer o cargo de Diretor 
Administrativo do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) e que a servidora C.G.N., imputou-
lhe atos de corrupção e má gestão quando do seu exercício em cargo anterior, na coordenação 
administrativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. CP, 
arts. 138 e 139. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, 
contendo fotos de reportagens jornalísticas, matérias do Sindisprevrj e cópia de diálogos em 
rede social, não se verifica a ocorrência de crime contra a honra do representante. Ao que se 
tem, segundo o Procurador oficiante, os fatos narrados apenas colocam em aparente conflito a 
defesa da honra objetiva e a garantia da liberdade de pensamento, expressão e crítica 
resguardada pela Constituição Federal, conflito esse que se mostra aparente na medida em que 
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resolvido, sem dificuldades, pelo reconhecimento de que as frases atribuídas à representada 
encontram-se juridicamente acobertadas pelo regular exercício da liberdade de expressão, a 
afastar o enquadramento de sua conduta como ilícito penal. No caso em apreço, as palavras 
constantes das matérias não evidenciam dolo de crime contra a honra do representante. 
Ausência dos elementos normativos dos crimes de calúnia e difamação (falso crime e fato 
desonroso). Note-se, ademais, que a liberdade de expressão também abarca as críticas 
negativas, ainda que realizadas de forma exaltada e/ou grosseira. Conforme ensinamento do 
eminente 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'. Efetiva 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). 

 
381. Expediente: 1.30.001.004102/2021-32 - Eletrônico  Voto: 315/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

narra que o Centro de Pagamento do Exército (CPEX) teria realizado descontos indevidos em 
sua folha de pagamento, violando dispositivos legais. O membro do MPF promoveu o 
arquivamento, alegando que 'a análise da narrativa inserta na representação revela não haver 
indícios suficientes que caracterizem, de uma forma minimamente coerente, o modus operandi 
de prática criminosa, contexto em que não se tem evidências suficientes a lastrear a instauração 
de procedimento apuratório, sobretudo em razão da inexistência de fatos concretos que 
confiram justa causa à deflagração de inquérito policial. (') cumpre assinalar que o noticiante 
já havia protocolado representação semelhante que resultou na autuação da Notícia de Fato no 
1.30.001.000310/2021-62, tendo sido o referido procedimento arquivado pelo Parquet Federal 
em razão da narrativa aparentemente desconexa feita perante este órgão ministerial'. 
Irresignado, o noticiante apresentou recurso contra a promoção de arquivamento. Revisão (art. 
62, IV, da LC 75/93). De fato, como bem ressaltou o Procurador da república oficiante, não há 
elementos de informação e de prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução 
penal. Circunstâncias fáticas que indicam, por ora, possíveis irregularidades na esfera cível-
administrativa. Ademais, após consulta nos sistemas do MPF, observa-se que os mesmos fatos 
já foram analisados anteriormente nos autos 1.30.001.000310/2021-62. Logo, aplica-se ao caso 
o princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.  

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

 
382. Expediente: 1.30.001.004141/2021-30 - Eletrônico  Voto: 177/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

supostas tentativas de invasão de conta pessoal cadastrada no portal único do Governo Federal 
entre os dias 08 e 14/10/2021. Indica-se, ainda, aventada utilização indevida do número do 
celular da noticiante em aparelho de celular de terceira pessoa. Revisão de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal. Conforme o relato da noticiante, a conta pessoal 
cadastrada no portal único do Governo Federal foi bloqueada, não havendo acesso por parte do 
suposto invasor. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
383. Expediente: 1.30.001.004412/2021-57 - Eletrônico  Voto: 82/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar as circunstâncias do óbito de tripulante de um navio de 

carga ocorrido em alto-mar no dia 14/08/2021. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
75/93). Conforme laudo pericial, o tripulante faleceu em decorrência de causas naturais, não 
havendo qualquer conduta típica a ser apurada. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
384. Expediente: 1.30.001.004451/2021-54 - Eletrônico  Voto: 319/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação particular em que o noticiante relata suposto furto de objeto 

ocorrido nas dependências dos Correios. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, não há 'informações mínimas sobre onde 
ocorreu o crime, quais circunstâncias do sumiço da mercadoria e posicionamento dos correios 
acerca do noticiado'. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP.  

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

 
385. Expediente: 1.30.001.004488/2021-82 - Eletrônico  Voto: 341/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Consta dos autos, em síntese, que uma casa, 

pertencente à CEF, foi invadida por indivíduos, supostamente, pertencentes à organização 
criminosa e milícias privadas; a casa estaria desabilitada para ir a leilão e criminosos invadiram 
para utilizá-la como auxílio no roubo e clonagem de veículos. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos; o caso 
já teria sido comunicado ao MPE, às autoridades policiais da PRF, PM e Delegacia de Roubo 
e Furto de Automóveis da Polícia Civil, o que, se verdade for, impede a instauração de nova 
investigação, sob pena de bis in idem; não há qualquer comunicação da CEF sobre o ocorrido 
nos autos, que, como principal interessada, certamente instará os órgãos competentes, caso 
entenda necessário sanar a questão; a representação é anônima e deve ser analisada com 
parcimônia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, 
considerando o exposto e os demais dados constantes nos autos, verifica-se que inexistem 
informações concretas e aptas a elucidar o caso. Os fatos, como relatados, não justificam, no 
momento, o desenvolvimento de investigação criminal, razão pela qual, por ora, não se 
vislumbra justa causa para o prosseguimento do feito. Denúncia genérica. Homologação do 
arquivamento, por outro fundamento, 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). 

 
386. Expediente: 1.30.007.000265/2019-71 - Eletrônico  Voto: 155/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 

1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RS, com notícia de possível prática do crime descrito no art. 
356 do CP, em tese, pela não devolução dos autos de processo judicial, que estaria com carga 
com o advogado D.O. dos S. desde 08/06/2017. Firmou-se com o investigado Acordo de Não 
Persecução Penal em 16/12/2020, com o compromisso da entrega, na 105ª Delegacia de Polícia 
de Petrópolis/RS, de um jogo de quatro pneus e de uma cadeira de escritório com base cromada. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme atesta documento juntado aos 
autos, o beneficiário cumpriu com o que foi acordado, de modo que, nos termos do art. 28-A, 
§ 13º, do CPP, deve ser declarada extinta a extinção de sua punibilidade, conforme já requerido 
pelo Procurador oficiante nos autos do processo em que foi homologado o ANPP. Exaurimento 
do objeto do presente feito. Homologação do arquivamento.  

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

 
387. Expediente: 1.32.000.000066/2021-73 - Eletrônico  Voto: 129/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de descaminho. Apreensão, em agência 

dos Correios, de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 319,40. Tributos federais 
suprimidos estimado em R$ 159,70. Registro em face da ora noticiada de uma outra apreensão 
nos últimos cinco anos, também em agência dos Correios, de mercadorias avaliadas em R$ 
288,30, sendo o valor dos tributos iludidos de R$ 144,15. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV, da LC 75/93). No caso, considerando o baixo valor dos tributos sonegados e a aplicação da 
pena de perdimento ' não obstante verificada a existência de um outro procedimento 
administrativo anterior à presente autuação nos últimos cinco anos, cujos tributos somam R$ 
144,15 ', impõe-se o reconhecimento da ausência de utilidade da ação penal e, 
consequentemente, de interesse de agir. Aplicação da Orientação 30/2a CCR. Precedentes 
congêneres deste Colegiado: 1.25.000.002815/2021-31 e 1.25.000.002791/2021-11, julgados 
na Sessão de Revisão 825, de 15/10/2021. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 
 
388. Expediente: 1.32.000.000668/2021-21 - Eletrônico  Voto: 124/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86). Consta 

dos autos o seguinte: "(...) J.W.S.D.S. era gerente de contas do banco, porém, foi dispensado 
para exercer mandato de dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do 
Estado de Roraima. Ademais, o representado atuava como assessor empresarial do Grupo 
Empresarial B. Desse modo, J.W.S.D.S. teria aconselhado os representantes do Grupo a 
migrarem os créditos de venda com cartões para a Caixa Econômica Federal, de modo a obter 
isenção no serviço de remessa e recolhimento de numerário (...). Como resultado de tal 
operação, o Bradesco sofreu prejuízos diretos. (...) imputou ao representado as condutas 
descritas nos artigos 3º e 18 da Lei de Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (...)". O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, 
os seguintes fundamentos: não há, nos autos, indicação da informação falsa repassada no 
serviço de assessoramento, sendo, aparentemente, apenas uma indicação comparativa de taxas 
e serviços aplicados, essa que, inclusive, usualmente são divulgadas pelos bancos de modo 
público, atendendo normas específicas de informação ao consumidor; a possível quebra de 
sigilo igualmente não se mostra aparente, haja vista que, ao assessorar diretamente a empresa, 
é razoável que o representante tivesse acesso às suas contas e operações; não há notícias de 
quais seriam as informações sigilosas indevidamente utilizadas; a perda de valores em 
detrimento do banco representante não tem o condão de causar qualquer escala de distúrbio no 
âmbito do sistema financeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na 
hipótese, pelo exposto e demais dados constantes nos autos, não há elementos que demonstrem 
a ocorrência de crime(s) contra o sistema financeiro nacional. Sem evidências de que o 
representado divulgou informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição 
financeira, bem como violou sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira 
ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em 
razão de ofício. 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). 

 
389. Expediente: 1.33.002.000559/2020-75 - Eletrônico  Voto: 220/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CHAPECÓ-SC  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito civil (NF convertida em PP e, posteriormente, em IC) autuado para apurar eventual 

omissão por parte do cacique em relação aos fatos ocorridos na Terra Indígena Toldo 
Chimbangue, em 12/06/2020. Consta dos autos, em síntese, que M.P. teria sofrido lesões 
corporais graves de seu ex-marido e, por essa razão, estava residindo fora da Terra Indígena; o 
agressor estava ameaçando atear fogo na casa da vítima; os filhos estavam sem realizar 
atividades escolares; ela é professora dentro da Terra Indígena e estava sem realizar as 
atividades; segundo a vítima, a liderança da Terra Indígena não adotou quaisquer providências 
em relação aos fatos. Informações, em resumo, de que o cacique respondeu que, em situações 
como essa, busca-se sempre resolver levando em consideração o que está previsto no 
Regimento Interno da Comunidade e também as normas da Lei Maria da Penha; foi aplicada 
medida protetiva; M.P. resolveu mudar-se por livre e espontânea vontade; ficou sabendo do 
ocorrido por terceiros; mostrou-se a favor da vítima e concordou com a transferência de G.C.; 
M.P. foi contratada pela Secretaria de Educação e a liderança não tem como mantê-la no cargo 
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(contratação por processo seletivo); a casa de M.P. foi vendida e não há imóvel disponível para 
ceder/doar, no momento. Servidora da FUNAI relatou que estaria intermediando a situação da 
vítima com o cacique. O SEDISC (Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania) 
entendeu que, no caso, a responsabilidade/dever de atuação é do Poder Judiciário e não da 
liderança indígena. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento; 
apresentou, sinteticamente, os seguintes fundamentos: restou esclarecido que a liderança não 
coaduna com atos de agressão praticados por G.C. contra M.P.; o SEDISC entendeu que não 
cabe a liderança a responsabilidade/dever de atuação, ensejando atuação do Poder Judiciário; 
não houve omissão por parte do cacique que, contatado pela FUNAI, demonstrou prontidão no 
sentido de tomar medidas cabíveis e afastar o agressor da Comunidade; o restante deverá ser 
apurado na esfera criminal, cabendo ao Estado o jus puniendi; em que pese haver registro dos 
fatos em boletim de ocorrência, encaminhe-se cópia dos autos ao MPE para adoção das medidas 
cabíveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Registre-se, inicialmente, 
que a 6ª CCR, na 464ª Sessão de Revisão-Ordinária, realizada em 06/10/2021, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, em matéria de sua atribuição, e remeteu os autos 
a 2CCR para análise. Nesse contexto, considerando o exposto e, especialmente, as providências 
já tomadas no caso concreto, não se faz necessária a manutenção do feito. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
390. Expediente: 1.33.002.000719/2021-67 - Eletrônico  Voto: 152/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 

171, § 3º). Consta dos autos que em 03/11/2020, a Sra. M.L.D. deslocou-se a Agência da CEF 
de Xanxerê/SC para realizar o saque de seu FGTS; no entanto, foi informada de que seu 
benefício havia sido utilizado em 16/09/2020; relatou que não utilizou o dinheiro; informação 
da Polícia Judiciária de não haver nenhuma fraude relacionada a poupança social digital; a CEF 
informou que tal procedimento repercutiu em prejuízo e que seria incluído no BNFAE. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, 
os seguintes fundamentos: a Instituição Financeira relatou ter sido prejudicada; o procedimento, 
como apontado, será incluído na base de dados do BNFAE (banco de dados utilizado pela 
Polícia Federal para apuração de supostas fraudes em concessão de benefícios junto a Caixa 
Econômica Federal); a inclusão dos fatos na referida base de dados tem como foco principal o 
combate ao crime organizado, buscando-se concentrar a atuação dos órgãos de persecução 
penal em condutas que afetem de forma significativa os bens jurídicos tutelados; foram 
adotadas medidas para o enfrentamento da conduta criminosa em um contexto que transcende 
a análise individual do caso concreto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 
IV). Na hipótese, considerando o exposto e, especialmente, as providências já tomadas, não se 
faz necessária a manutenção do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP.  

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

 
391. Expediente: 1.34.001.000648/2022-56 - Eletrônico  Voto: 236/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 

8.069/90 por meio da internet (sala de bate-papo). Segundo consta, um usuário teria publicado 
a seguinte mensagem: "ALGUMA GGG MAE SOLT ACIMA DE 120 KG COM FILHAS 
PEQUENAS????". O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento; entendeu, 
em síntese, que a mensagem apresentada não se enquadra em nenhum dos delitos tipificados 
no ordenamento jurídico nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 
No caso, não há imagens contendo pornografia infantil, nem elementos concretos que apontem 
para a prática do crime, dada a ausência de material relacionado ao delito previsto no art. 241-
A da Lei nº 8.069/90. Homologação do arquivamento.  

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

 
392. Expediente: 1.34.001.003610/2021-54 - Eletrônico  Voto: 176/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime descrito no art. 140 do CP. Suposta ofensa 

contra a honra de um senador da República. Usuário de rede social publicou o seguinte 
comentário, referindo-se ao político: 'bostão'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
75/93). Como bem ressaltou o Procurador da República oficiante, 'não configura o delito de 
injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, a manifestação de descontentamento com a 
atuação ou com as opiniões exteriorizadas por alguém, especialmente no caso de pessoas de 
maior exposição pública. A livre manifestação do pensamento, consagrada pelo regime 
democrático da Constituição Federal, garante o pluralismo de ideias e a participação do cidadão 
na vida política, de modo que a responsabilização penal por críticas aos representantes eleitos 
não deve ser avaliada apenas pela indelicadeza das palavras'. As autoridades e instituições 
públicas são naturalmente expostas ao escrutínio popular, em razão dos serviços que prestam à 
comunidade, sendo necessário permitir maior tolerância às manifestações de pensamento, sob 
pena de limitar o cidadão de se manifestar politicamente. No caso, a expressão proferida, apesar 
de desrespeitosa, não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do 
pensamento e a configuração de crime. Ausência de justa causa para a persecução penal. 
Precedente congênere da 2a CCR: 1.16.000.001838/2021-38, Sessão de Revisão 820, de 
23/08/2021. 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). 

 
393. Expediente: 1.34.001.006451/2021-40 - Eletrônico  Voto: 231/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação particular em que o noticiante relata possível crime tributário ou 

contra o sistema financeiro nacional. Segundo consta, determinada pessoa jurídica, ao adquirir 
matérias-primas advindas da China, por intermédio de sua matriz localizada em Hamburgo, na 
Alemanha, efetua o pagamento de importância a maior do que o preço efetivamente cobrado 
pelo produto, utilizando-se da prática denominada de 'transfer price'. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante 'o noticiante não 
trouxe qualquer elemento de prova que respalde as alegações, bem como não há notícia de 
crédito definitivamente constituído, de forma que o relato é absolutamente insuficiente para dar 
início a uma investigação'. Aplicação do Enunciado 79/2a CCR. Ademais, foi encaminhada 
cópia da presente NF à Receita Federal, para ciência dos fatos e adoção das providências 
pertinentes. 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). 

 
394. Expediente: 1.34.001.009430/2021-86 - Eletrônico  Voto: 232/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime descrito no art. 304, c/c o art. 299, 

do CP. Laudo pericial ' em procedimento realizado para identificação de estrangeiro ' apontou 
que as impressões digitais relacionadas a dois nomes diferentes foram produzidas pela mesma 
pessoa. Solicitação de refúgio. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). O membro 
do MPF oficiante, ao promover o arquivamento, expediu ofício ao CONARE, solicitando 
informações assim que obtido o resultado final do pedido de refúgio. Dessa forma, 
considerando a previsão legal do art. 10 da Lei 9.474/1997, bem como a referida requisição 
realizada pela Procuradora da República ao CONARE, verifica-se que resta resguardada a 
segurança na análise do caso concreto. Falta de justa causa, por ora, para a persecução penal. 
Precedente congênere da 2a CCR: 1.34.001.009344/2021-73, Sessão de Revisão 830, de 
22/11/2021. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do desarquivamento, em havendo a 
denegação definitiva do refúgio.  

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

 
395. Expediente: 1.34.001.009987/2021-17 - Eletrônico  Voto: 102/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela 27ª Vara do Trabalho de 

São Paulo, para apurar suposto crime de sonegação fiscal e previdenciária, previstos 
respectivamente no art. 1º da Lei 8.137/90 e no art. 337-A do CP, praticados pelos responsáveis 
legais das empresas reclamadas em uma ação trabalhista. Conforme consta do termo de 
audiência realizada em 18/08/2021 e da sentença proferida naqueles autos, teriam ocorrido 
pagamentos 'por fora' de salários, não tendo sido recolhidos pelas reclamadas os valores dos 
tributos pertinentes sobre esses montantes. A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento do presente feito, observando, em síntese, que: ''na trilha da Súmula Vinculante 
nº 24 do Supremo Tribunal Federal, bem como do Enunciado nº 79 da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, de 16/03/2020, tem-se que não há crime 
contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), crime de apropriação indébita 
previdenciária (CP, art. 168-A) ou crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 
337-A) sem a constituição definitiva do crédito' No caso em tela, consta da sentença que teriam 
ocorrido pagamentos `por fora' de salários, não havendo qualquer notícia de que o Juízo 
trabalhista, INSS ou Receita Federal tenham realizado a constituição definitiva dos tributos 
devidos em razão dos salários pagos `por fora'.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Incidência, 
na hipótese, do Enunciado nº 79 desta 2ªCCR. Comunicação dos fatos à Receita Federal e ao 
INSS, pela Procuradora oficiante, para que adotem as eventuais providências pertinentes, de 
acordo com suas programações fiscais. Representação Fiscal para Fins Penais a ser 
oportunamente encaminhada ao MPF em caso de constatação de ilícito penal. Falta de justa 
causa, por ora, para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
396. Expediente: 1.34.001.010061/2021-74 - Eletrônico  Voto: 318/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime descrito no art. 358 do CP. Segundo consta, 

em 03 de novembro de 2020, a investigada arrematou, na modalidade eletrônica, um imóvel 
pelo valor de R$ 20.250,00, mas deixou de efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). A mera ausência de recolhimento do valor 
da comissão do leiloeiro, sem notícia de que a arrematante tenha se valido de fraude para 
impedir a arrematação ou afastar algum dos seus licitantes, não é capaz de caracterizar o delito 
ora em análise. Ainda que os fatos narrados sejam suficientes para justificar eventual anulação 
da arrematação judicial e, até mesmo, aposição de impedimento à licitante de participar de 
outras arrematações, não os são para demonstrar a prática de infração penal. Falta de justa causa 
para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.  

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

 
397. Expediente: 1.34.001.010097/2021-58 - Eletrônico  Voto: 130/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de laudo pericial papiloscópico encaminhado pela Polícia 

Federal, para apurar suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304), praticado por 
M.A.Q.. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'Em relação a M.A.Q., 
este possui apenas a observação `deportado', não tendo sido localizados quaisquer registros de 
movimento migratório ou regularização migratória com esta qualificação. O que se analisa do 
referido laudo é uma diferença apenas na última letra do sobrenome do estrangeiro, quando de 
sua deportação, o que deve ter ocorrido por um erro de digitação, onde foi trocada a letra E pela 
letra G. Deste modo, os elementos apresentados neste expediente, isto é, a coincidência de 
impressões digitais entre duas identificações, em que apenas uma letra do nome é diferente, 
não configura justa causa para instauração de inquérito policial. Pelo exposto, vislumbra-se que 
tenha ocorrido mero erro material de digitação que gerou as qualificações distintas para a 
mesma pessoa, entendendo-se, assim, não estar presente justa causa para a persecução penal.' 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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). 

 
398. Expediente: 1.34.001.010112/2021-68 - Eletrônico  Voto: 173/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime descrito no art. 358 do CP. Segundo consta, 

em 25 de maio de 2021, o investigado arrematou, na modalidade eletrônica, um veículo pelo 
valor de R$ 30.000,00, mas deixou de comprovar o pagamento da arrematação e da comissão 
da leiloeira. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o 
membro do MPF oficiante, 'a mera ausência de recolhimento do valor pelo qual arrematado o 
móvel, sem notícia de que o arrematante tenha deste se apropriado ou se valido de fraude, em 
ambos os casos, para impedir a arrematação ou afastar algum dos seus licitantes, não é capaz 
de caracterizar o delito. Desse modo, ainda que os fatos narrados sejam suficientes para 
justificar eventual anulação da arrematação judicial e, até mesmo, aposição de impedimento ao 
licitante de participar de outras arrematações, não os são para demonstrar a prática de infração 
penal'. Ausência de elementos de informação capazes de justificar o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
399. Expediente: 1.34.001.010117/2021-91 - Eletrônico  Voto: 106/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em expediente enviado pela Justiça do Trabalho, dando 

conta de possível crime previsto no art. 358 do CP (violência ou fraude em arrematação 
judicial). Ora noticiado que arrematou, na modalidade eletrônica, dois veículos pelo valor de 
R$ 50.000,00, para pagamento de 25% no ato e o saldo em 03 parcelas. Contudo, o arrematante 
não apresentou caução idônea para garantir o parcelamento no prazo devido, o que ensejou-lhe 
a obrigação de efetuar o pagamento do saldo remanescente em 24h. Ainda assim, o licitante 
deixou de comprovar o pagamento da arrematação e da comissão do leiloeiro. Promoção de 
arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'a mera ausência de recolhimento do valor pelo 
qual arrematado', sem notícia de que o arrematante tenha deste se apropriado ou se valido de 
fraude, em ambos os casos, para impedir a arrematação ou afastar algum dos seus licitantes, 
não é capaz de caracterizar o delito. Desse modo, ainda que o fatos narrados sejam suficientes 
para justificar eventual anulação da arrematação judicial e, até mesmo, aposição de 
impedimento ao licitante de participar de outras arrematações, não o são para demonstrar a 
prática de infração penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime não caracterizado. Falta de 
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
400. Expediente: 1.34.001.010471/2021-15 - Eletrônico  Voto: 193/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 

8.069/90 por meio da internet (sala de bate-papo). Segundo consta, houve a publicação da 
seguinte mensagem: 'sou mãe solteira liberal, gosto de safado que não tem frescura com idade. 
Nina te 5a'. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No caso, não há imagens contendo 
pornografia infantil, nem elementos concretos que apontem para a prática do crime, dada a 
ausência de material relacionado ao crime previsto no art. 241-A do ECA. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
401. Expediente: 1.34.003.000313/2021-37 - Eletrônico  Voto: 182/2022 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara do Trabalho de Avaré/SP, 

comunicando a possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 297, §§ 3º e/ou 4º, e 337-A, 
ambos do CP. Na corpo da sentença proferida no bojo da reclamação trabalhista foi reconhecido 
vínculo empregatício em período onde não houve a respectiva anotação em carteira profissional, 
além de não ter sido realizado o devido recolhimento das contribuições sociais e das parcelas do 
FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que as 
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irregularidades discutidas na demanda trabalhista não se mostram capazes de se amoldar a 
nenhuma figura típica penal. 1) Quanto à omissão de anotação do contrato de trabalho na CTPS, 
'não constitui crime (falsidade de documento público por equiparação) a falta de anotação da 
carteira de trabalho e previdência social do empregado, pelo empregador, senão apenas uma 
falta administrativa e trabalhista, que, mesmo grave, não tem conotação penal. A figura típica 
do § 4º do art. 297 do Código Penal não se identifica, em termos penais, com a simples falta de 
anotação da CTPS, pois, tendo como objeto jurídico a fé pública nos documentos relacionados 
com a previdência social, imprescinde do propósito direto de fraudá-la' (REsp. nº 
1.459.294/MG, DJe de 21/08/2017); 2) Com relação a um suposto crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), observa-se que a base de cálculo da contribuição, 
de R$ 2.400,00, sequer alcançou o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aplicação do 
princípio da insignificância, conforme a Orientação nº 30 da 2ª CCR e entendimento do STJ 
(REsp nº 1.709.029/MG), que admitem a aplicação do referido postulado nos crimes tributários 
federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o valor 
mencionado, a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02, com as alterações das Portarias 
nº 75 e 130/MF; 3) Conforme o Enunciado nº 58 da 2ª CCR: 'O simples ato, por si só, de não 
depositar os valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado é conduta atípica na 
esfera penal'. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 
 
402. Expediente: 1.34.004.000934/2021-19 - Eletrônico  Voto: 137/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com vistas à realização de tratativas buscando 

a celebração de acordo de colaboração premiada com a investigada K.R.R., uma das 
investigadas no bojo da Operação Sangue Impuro e denunciada pela suposta prática dos crimes 
descritos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13, nos arts. 299, caput, e 334, § 3º, ambos do CP, e 
no art. 22 da Lei nº 7.492/86, os quais, com exceção do primeiro, foram cometidos de forma 
continuada (CP, art. 71). Os autos encontram-se atualmente em fase de citação dos acusados. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, a referida 
Operação Sangue Impuro foi inicialmente deflagrada em meados de 2015, referente a fatos que 
datam de 2011 a 2015 e, em razão de sua complexidade e da quantidade de envolvidos, foi 
fragmentada em cinco grupos, sendo K.R.R. parte integrante do 'Grupo 2'. Nesse contexto, a 
defesa de K. procurou o Ministério Público Federal com o escopo de celebrar acordo de 
colaboração premiada. Para tanto, após firmado o compromisso de confidencialidade, K. 
apresentou alguns documentos que seriam de interesse da investigação criminal e, por via de 
consequência, ela faria jus às benesses decorrentes da celebração do acordo de colaboração 
premiada. A despeito da iniciativa da investigada, o referido acordo revelou-se incabível na 
hipótese, notadamente porque os elementos indicados pela interessada não inovam o conjunto 
probatório que dá esteio às denúncias. Na verdade, mais se assemelham a teses de sua defesa. 
Importante assinalar que os elementos probatórios que robustecem os autos não foram extraídos 
exclusivamente dos depoimentos e dos documentos oriundos do acordo de colaboração 
premiada firmada com os investigados Y. e L., mas são oriundos também de diversas 
Representações Fiscais para Fins Penais encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, 
Cooperações Jurídicas Internacionais, bem como quebras de sigilos bancários, fiscais e 
telemáticos. Não há, portanto, interesse processual na celebração do acordo de colaboração 
premiada na espécie. Homologação do arquivamento.  

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

 
403. Expediente: 1.34.023.000183/2021-02 - Eletrônico  Voto: 136/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SAO 
CARLOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da extração de cópias dos autos do Cumprimento de Sentença 

contra a Fazenda Pública, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Federal de São Carlos/SP, 
em que o Ministério Público Federal atuou como custos legis. Possível prática do crime descrito 
no art. 355 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que 
R. L. I. propôs ação para prorrogação do auxílio-doença desde sua cessação e a sua conversão 
em aposentadoria por invalidez. O INSS foi condenado ao pagamento do valor total de R$ 
244.489,88. Nesse ínterim, R.L.I. cedeu seu crédito a A.A.P., cuja homologação foi requerida 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 260 
 

 
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. 

 

nos autos do cumprimento de sentença. Com vistas à formação da opinio delicti quanto à 
eventual configuração, na hipótese, do delito tipificado no art. 355 do CP, dado que o advogado 
C. de M.P. patrocinou interesses do cessionário e do cedente na escritura pública de cessão, 
foram extraídas cópias dos autos para instauração da presente notícia de fato. Na espécie, a 
conduta apurada foi de patrocínio extrajudicial de partes signatárias de acordo firmado em 
serventia extrajudicial. No entanto, os fatos objeto do acordo em questão não se confundem 
com o objeto da lide que teve curso nos autos judiciais, de maneira que não se cuidou de 
patrocínio simultâneo de partes contrárias em uma mesma causa, notadamente se considerar 
que o cessionário do crédito sequer era parte no processo judicial. Não há, pois, lide nos autos 
entre cedente e cessionário como partes contrárias e sim acordo de vontades. Também não se 
vislumbra na hipótese que tenha sido prejudicado o interesse cujo patrocínio foi confiado ao 
advogado em juízo, notadamente porque se cuidou de transação extrajudicial, ainda que tivesse 
por objeto crédito oriundo de processo judicial. Ausência dos elementos normativos do tipo 
penal. Conduta que não se amolda à descrição do art. 355, caput e parágrafo único, do CP. 
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). 

 
404. Expediente: 1.34.023.000185/2021-93 - Eletrônico  Voto: 122/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SAO 
CARLOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da extração de cópia da petição inicial, do parecer ministerial 

e da decisão, bem como de documentos que a acompanham, todos dos autos de procedimento 
que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Federal de São Carlos/SP, nos quais se impetrou habeas 
corpus preventivo, com a finalidade de se obter salvo-conduto em favor de G.J.M., para impedir 
que as autoridades impetradas efetuem a prisão ou a persecução penal do paciente, em razão da 
produção artesanal e uso, conforme prescrição médica, de cannabis sativa, bem como procedam 
à apreensão e destruição das plantas cultivadas para tratamento. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o investigado necessita fazer uso de medicamento 
produzido a partir da cannabis sativa, ante a impossibilidade de tratamento com outros 
medicamentos convencionais, razão pela qual fez a importação de sementes da referida planta 
para o cultivo, com a finalidade de produzir medicamento para uso próprio. O paciente afirmou 
ser inviável a importação do medicamento pronto com autorização da ANVISA, já que a 
importação é autorizada somente a poucos importadores, sendo que não tem condições 
financeiras para aquisição por esse meio. Aduziu que é pessoa portadora de 'síndrome de 
tourette' e juntou prescrições médicas indicando referido óleo como tratamento adequado para 
sua doença. Relevante observar que o interessado buscou o Poder Judiciário, devidamente 
representado por advogado, via HC preventivo, para viabilizar a importação contínua da 
semente. O juízo denegou a ordem por inadequação da via eleita, por entender que a análise da 
pretensão demanda dilação probatória. De todo modo, do contexto fático, não há que se falar 
em clandestinidade da conduta. A pessoa interessada trouxe ao conhecimento do MPF e do 
Poder Judiciário a necessidade do referido produto. A justificativa não afasta o entendimento 
de que o investigado está importando mercadoria proibida pela lei brasileira. No entanto, os 
documentos extraídos dos autos originários revelam que se trata de semente destinada ao 
cultivo para produção de óleo para fins medicinais. Não há indícios de prática do delito de 
tráfico de drogas ou importação de sementes em grande quantidade, que poderia configurar o 
delito de contrabando. Hipótese de aplicação, por analogia, do Enunciado nº 93 da 2ª CCR, 
com o reconhecimento da insignificância da conduta de importação de sementes para posterior 
cultivo destinado à extração de óleo para tratamento medicinal e uso pessoal. 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). 

 
405. Expediente: 1.35.003.000080/2021-35 - Eletrônico  Voto: 172/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PROPRIÁ-SE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 

20 da Lei 7.492/1986). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste 
do Brasil ' BNB, mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste ' FNE e amparo do Programa Nacional de 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar ' PRONAF. Informação de que o beneficiário não 
comprovou a aplicação de R$ 4.632,65 na finalidade prevista em contrato. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Não constam dos autos informações que indiquem 
a utilização de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de 
possível descumprimento contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou 
administrativa. Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa. 
Baixo valor financiado. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente congênere da 2ª CCR: 
1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021, unânime. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
406. Expediente: 1.36.000.000659/2021-91 - Eletrônico  Voto: 143/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática do delito previsto no artigo 147 do CP. Segundo 

os autos, em 11/08/2021, no período da tarde, um cidadão solicitou atendimento para seu pai 
no portão de entrada de uma agência do INSS; ao ser informado que o agendamento seria feito 
pelo aplicativo, o cidadão teria forçado a entrada no local e ameaçado os vigilantes, valendo-se 
de uma arma de fogo que trazia consigo; com a chegada da polícia militar, o cidadão 
identificou-se como integrante do batalhão de choque; o Corregedor Regional do DPF/TO 
rechaçou a instauração do inquérito policial, a pretexto da pendência de condição de 
procedibilidade (representação exigida pelo parágrafo único, do art. 147, do CP). O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento, considerando que o delito em comento, 
efetivamente, não se procede sem a representação da vítima, que, na espécie, não é o INSS; 
ressaltou que a polícia diligenciou na tentativa de obter a declaração de interesse da vítima, mas 
não se obteve sucesso; determinou o envio de cópia integral do feito à Corregedoria da Polícia 
Militar do Tocantins para que promova as investigações que entender pertinentes. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A ameaça é crime cuja ação penal é pública 
condicionada à representação da vítima. Na hipótese, a notícia de crime foi realizada por 
terceiro e a vítima não manifestou interesse na apuração criminal do fato. Falta de representação 
formal da vítima. Homologação do arquivamento.  

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

 
407. Expediente: 1.24.000.001451/2021-18 - Eletrônico  Voto: 194/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Segundo consta, no aeroporto de João Pessoa/PB, detectou-se, no setor de raio 

X, que um policial militar do Estado da Paraíba possuía 02 (duas) munições em sua bagagem 
de mão. Consta, ainda, que 'o soldado disse que as duas munições foram esquecidas por engano 
na sua bolsa de mão. Na oportunidade, foi informado que como tem o porte de arma fogo 
poderia fazer o procedimento de despacho de munição normalmente pelas vias legais ou 
simplesmente entregá-las para serem destruídas. Diante da situação, D. A. M. optou por fazer 
a entrega das munições, as quais foram recolhidas e lavrado o Termo de Entrega e Recibo de 
Munição de Arma de Fogo'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Inexistência 
de materialidade delitiva. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, os policiais 
militares possuem prerrogativa legal de portar arma de fogo. Homologação do 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) 
408. Expediente: 1.16.000.002750/2021-33 - Eletrônico  Voto: 5405/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

suposta cobrança indevida de taxas para liberação de um empréstimo por parte de uma 
instituição financeira privada. Consta, ainda, que 'o representante solicitou o reembolso das 
taxas, mas a empresa negou-se à devolução'. Recebimento da promoção de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93) como declínio de atribuições (Enunciado 32). Fatos narrados que podem 
configurar possível crime de estelionato ou apropriação indébita em detrimento de particular. 
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
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Público Federal para a persecução penal. Aplicação do Enunciado 84/2a CCR, que assim 
dispõe: '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'. Homologação da declinação ao Ministério Público Estadual.  

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

 
409. Expediente: 1.26.002.000200/2021-13 - Eletrônico  Voto: 30/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE  

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

recebimentos indevidos de benefícios previdenciários, mediante afirmações inverídicas e uso 
de documentos falsos. Suposto esquema criminoso levado a cabo por 4 (quatro) pessoas da 
mesma família. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento em relação aos fatos 
de atribuição federal, uma vez que 'não se verifica atualidade nos relatos, sendo de longa data 
as informações de atestados falsos e concessões de benefício por incapacidade por transtorno 
mental', bem como promoveu a declinação parcial de atribuições quanto aos fatos relacionados 
a M. L. B. L. e ao suposto uso de laudo falso em processo. 1) Eventuais crimes de estelionato 
contra o INSS. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Inexistência, por ora, de 
elementos probatórios suficientes para o prosseguimento da persecução penal. Ademais, foi 
expedido ofício ao INSS, para que avalie, caso a caso, se algum dos benefícios mencionados 
não deve ser mantido ou mesmo se foi concedido indevidamente. Caso a autarquia 
previdenciária verifique indícios de fraude, encaminhará representação ao MPF. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) O noticiante relatou, ainda, 
suposto uso de documentos falsos em escolas e em ação judicial em trâmite perante a Justiça 
estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão 
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Homologação do declínio 
ao Ministério Público Estadual.  

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

 
410. Expediente: 1.34.001.000197/2022-57 - Eletrônico  Voto: 197/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar suposto crime previsto no art. 241-A da 

Lei nº 8069/90. Informações enviadas por determinado provedor de internet dando conta de 
que, em uma de suas salas de bate-papo virtual, um usuário teria escrito mensagem de conteúdo, 
em tese, pedófilo (in verbis: 'quem tem uma filhinha novinha delícia em casa'). Promoção de 
arquivamento, ao argumento, em síntese, de que: 'a despeito de a mensagem enviada pelo 
usuário do bate-papo externar conteúdo de viés possivelmente pedófilo, esta não preenche os 
requisitos de tipicidade estabelecidos pela norma penal incriminadora.' Revisão (art. 62,IV, da 
LC 75/93). O simples fato de um delito ter sido praticado por meio da internet não é o suficiente 
para que a competência para o seu processamento e julgamento seja federal, já que, para tanto, 
é necessário que o crime em questão esteja previsto em tratado ou convenção internacional de 
que o Brasil seja signatário e que reste configurada a transnacionalidade, por força do artigo 
109, inciso V, da Constituição da República. Considerando que a mensagem ficou restrita aos 
integrantes do chat de bate-papo, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no 
exterior, a atribuição para análise do caso concreto é do Ministério Público Estadual, porquanto 
ausentes as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. Recebimento do 
arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.  

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

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
411. Expediente: JF/PSA-0001647-

17.2019.4.01.3810-APN - 
Eletrônico  

Voto: 343/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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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 a ré foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 171, §3°, do 
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP 
após o recebimento da denúncia. 3. Requisição da defesa de remessa dos autos a órgão 
superior, na forma do art. 28-A, §14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a 
Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 
13.964/2019, e definiram, no item 8, a possibilidade do 'oferecimento de acordos de não 
persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a 
instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa 
hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 5. Conforme 
dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não 
persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que 
preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja 
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática 
da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que 
estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, 
podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos 
configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração 
do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a 
vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, 
quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, 
submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral 
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal 
tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em 
andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019.' 7. 
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). 

 
412. Expediente: JF/PSA-0001650-

69.2019.4.01.3810-APN - 
Eletrônico  

Voto: 162/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime 
previsto no art. 171, § 3o, do CP. 2. O Procurador da República considerou não ser cabível 
o ANPP, visto que, no caso, houve o recebimento da denúncia antes da vigência da Lei 
13.964/2019. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela 
possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, até o trânsito em julgado, 
quando se tratar de processos que estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 
13.964/2019 ' como o caso ora em análise ', conforme disposto em seu Enunciado 98 e 
na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre 
ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado 
no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase 
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF no 
mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 
18/08/2021, unânime. 7. 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. 
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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). 

 
413. Expediente: JF-SOR-5007193-

61.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 403/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

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 QUE INDICAM PRÁTICA 
DELITIVA HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito de ação 
penal instaurada para apurar a prática do crime descrito no art. 293, § 1º, III, b, do 
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante, após oferecer a denúncia contra 
J.R.B., W.M. e J.A.B.S., manifestou-se entendendo incabível, na hipótese, o acordo de 
não persecução penal, em especial pelo óbice previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP. 3. 
Petição da defesa dos acusados J.R.B. e W.M. pugnando pela oferta da proposta de 
ANPP. 4. O Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP, ante a recusa do MPF, 
determinou a remessa dos autos a este órgão revisional, nos termos do art. 28-A, § 14, 
do CPP. 5. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese 
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. 6. Considerando o referido 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, 773ª Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 5012651-
78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, de 25/05/2020. 7. Cumpre observar que 
este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais 
em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a 
contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade 
do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, 830ª 
Sessão de Revisão, de 22/11/2021, unânime). 8. No caso concreto, como bem 
ressaltado pelo Procurador oficiante, a medida postulada revela-se insuficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Não fazem jus ao acordo de persecução penal 
notadamente por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, II e 
III, do CPP, uma vez que estão sendo processados pela prática de outro crime da mesma 
espécie, além de contarem com outros registros criminais e já terem usufruído do 
benefício previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95 nos anos de 2019 e 2016, 
respectivamente. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
414. Expediente: 1.00.000.018538/2021-58 – Eletrônico 

(JF-FRA-0001824-07.2016.4.03.6113)  
Voto: 73/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FRANCA-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU REITERADA (ART. 28-A, § 2°, INCISO II, DO 
CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que D.A.J. foi denunciado pela prática, 
em 06/05/2016, do crime previsto no art. 334-A, § 1º, incisos IV e V, do CP (apreensão de 
8.000 maços de cigarros de origem estrangeira). 2. O membro do MPF deixou de oferecer o 
acordo de não persecução penal ao denunciado, pois ele "(...) responde a duas ações penais, que 
tramitam na Justiça Federal de Passos, pela prática do crime de contrabando (...). Dessa forma, 
os elementos probatórios existentes indicam que estamos diante de uma conduta habitual, 
reiterada ou profissional (...)". 3. Recurso da defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, inciso 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 
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infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em 
regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-
78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. Ressalva de 
entendimento pessoal. 6. Na hipótese, existe, nos autos, informações de que o denunciado já 
foi indiciado e processado por fatos semelhantes e anteriores ao início da instauração do 
inquérito policial que dá suporte à presente denúncia. 7. Essas circunstâncias, segundo 
entendimento da 2ª CCR, apontam para a existência de conduta criminal habitual e/ou reiterada 
e impede o oferecimento do ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, inciso 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). 

 
415. Expediente: 1.00.000.019699/2021-69 – Eletrônico 

(TRF3-5002177-65.2021.4.03.6119)  
Voto: 28/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI Nº 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. 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 nº 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, inciso I). 2. 
O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP; apresentou os seguintes 
fundamentos: pena mínima superior a 04 anos; o acordo não é adequado, haja vista não ser 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime; o caso concreto é grave e envolve 
quantidade relevante de entorpecente de alto poder lesivo e de grande valor de mercado (mais 
de 07 quilos de cocaína). 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, 
nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Na presente hipótese, a denúncia classificou a conduta 
do réu no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 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, inciso 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). 5. Mesmo 
que se aplique a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 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. 6. Segundo consta, o réu foi preso em 
flagrante delito, em 04 de março de 2021, nas dependências do Aeroporto Internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, quando estava prestes a embarcar no voo ET 507, da Companhia 
Ethiopian Airlines, com destino final a Addis Ababa/Etiópia e escala em Conakry/Guiné, 
transportando, para fins de comércio ou entrega, de qualquer forma, a consumo próprio ou a 
terceiros, 7.960g de massa líquida de cocaína, substância entorpecente que determina 
dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 7. 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 nº 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). 8. Logo, considerando as circunstâncias do 
caso e o entendimento jurisprudencial acima invocado, a pena mínima do crime imputado ao 
réu é superior a 04 anos. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 1.00.000.012197/2021-15, Sessão 
de Revisão nº 815, de 15/07/2021; 1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão nº 804, de 
12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, Sessão de Revisão nº 772, de 04/06/2020; e 
5009813-53.2019.4.03.6119-APN, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, todos à 
unanimidade. 9. Inviabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 10. 
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). 

 
416. Expediente: 1.00.000.020628/2021-17 – Eletrônico 

(JFRS/POA-5076322-32.2021.4.04.7100)  
Voto: 512/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 
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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 crime de moeda falsa, no dia 09/10/2021. 2. O 
membro do MPF deixou de propor o acordo, haja vista a existência de elementos que indicam 
conduta criminal habitual. 3. Recurso por parte da ré T. G. C. 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(a) acusado(a) 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. Cumpre observar que este 
Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou 
procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade 
ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento do agente 
(JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, Sessão de Revisão 830, de 22/11/2021, 
unânime). 7. No caso, quanto à ré ora recorrente, consta a informação de que responde a outra 
ação penal, em razão de suposto cometimento do crime de tráfico de drogas em 23/03/2017. 
Circunstância que, segundo entendimento da 2ª CCR, aponta para a habitualidade/reiteração de 
conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 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). 

 
417. Expediente: 1.00.000.021049/2021-83 – Eletrônico 

(JF/SP-5001229-34.2021.4.03.6181)  
Voto: 511/2022 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. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR 
(ART. 28-A, § 14, DO CPP). CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE 
REGISTRO POSTERIOR. 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 descrito 
no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990. 2. Segundo consta, no dia 05/02/2015, determinada empresa 
'sofreu fiscalização da Receita Federal, tendo sido constatadas as seguintes irregularidades 
fiscais: (1) Emissão de diversas notas fiscais eletrônicas de vendas ' NF.e em 2010, no total de 
R$ 85.485.793,94, tendo somente informado à Receita Federal em seu Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica parte deste valor, omitindo o montante de R$ 59.788.375,29. (2) Não 
apresentou à fiscalização qualquer livro ou documento contábil e fiscal exigido para comprovar 
a contabilização das receitas e dos tributos retidos e devidos ao Fisco; (3) Não declarou à 
Receita Federal, através da DCTF ' Declaração de Tributos e Contribuições Federais, os valores 
dos tributos e contribuições devidas sobre as receitas omitidas (') O crédito fiscal tornou-se 
definitivamente constituído em 30/03/2015'. 3. O membro do MPF deixou de propor o acordo, 
pelos seguintes fundamentos: 'pois pelo próprio depoimento do denunciado no bojo das 
investigações verificou-se que este não está disposto a reparar o dano, mesmo tendo a 
possibilidade de fazê-lo, nem de confessar o delito'. Após, em nova manifestação, a Procuradora 
da República oficiante reforçou o entendimento pelo não cabimento do ANPP, alegando que, 
'Em pesquisa realizada no Sistema ASSPA deste órgão ministerial, verificou-se a existência de 
inquérito policial instaurado em desfavor de A. L. S. pela prática de crime contra a ordem 
tributária, denotando tratar-se de pessoa com conduta criminal habitual'. 4. Recurso da defesa 
e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. 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, 
entretanto, há notícia de que o outro inquérito policial mencionado pelo membro do MPF como 
óbice ao oferecimento do ANPP foi instaurado em razão de crime que ocorreu em data posterior 
aos fatos objeto destes autos. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, o 
referido registro posterior, por si só', não indica conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. Nesse sentido, precedente congênere da 
2a CCR: 1.00.000.008602/2021-92, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânime. 7. No 
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que se refere à reparação do dano, 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. 8. 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 acusado será informado sobre todas as consequências 
de seu ato. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada 
quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe 
a Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR: "11 Em todos os casos, cabe ao membro 
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas 
e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração". No 
mesmo sentido, o Enunciado 98/2ª CCR. 9. Necessidade do retorno dos autos à Procuradora da 
República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, podendo 
apresentar outros elementos que não justifiquem o oferecimento do acordo ao acusado. 
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). 

 
418. Expediente: 1.00.000.021747/2021-89 – Eletrônico 

(JF-GO-1025246-88.2020.4.01.3500)  
Voto: 126/2022 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 REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal. Réu que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 289, §1º, do Código 
Penal. 2. Recusa do membro do MPF em propor o acordo. Argumento de que: 'analisando-se a 
folha de antecedentes criminais do denunciado, tem-se que este está respondendo atualmente 
pelo crime de ameaça (Processo: 5209585-46.2021.8.09.0098 ' Juizado Especial Criminal de 
Jussara), já tendo respondido anteriormente por outro crime de ameaça em 2010, além de estar 
sendo investigado/indiciado atualmente em inquérito policial pelo crime de estelionato na 
Justiça Estadual (Processo: 0023301-80.2018.8.09.0175 ' 12ª Vara Criminal de Goiânia), o que 
demonstra não ser o acordo de não persecução suficiente à reprovação e prevenção do delito, 
tendo em vista o histórico criminal que indica habitualidade delitiva, inclusive com indícios de 
envolvimento em outras fraudes para obtenção de vantagem alheia indevida (estelionato). 
Assim, entendo não estarem presentes os elementos necessários à formulação de proposta de 
acordo de não persecução penal, seja por não preencher os requisitos do caput do art. 28-A do 
CPP, seja pela própria vedação do inciso II do § 2º do mesmo diploma legal.' 3. Remessa dos 
autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Existência, na hipótese, de 
elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, conforme se vê 
da justificativa pormenorizada do Procurador da República oficiante do motivo pelo qual 
deixou de propor o ANPP. 5. Réu que não preenche os requisitos legais para ser beneficiado 
com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, 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). 

 
419. Expediente: 1.00.000.021843/2021-27 – Eletrônico 

(JF/PR/PON-5003424-
03.2021.4.04.7009)  

Voto: 291/2022 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 QUE INDICAM CONDUTA ILÍCITA HABITUAL (ART. 28-A, 
§ 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal no âmbito de ação penal instaurado para apurar a prática do crime descrito 
no art. 334, caput e § 1º, incisos III e IV, do CP. 2. Citados, W.W.B. e M.G.M. Apresentaram 
resposta à acusação por meio de defensor constituído. Na sequência foi proferida sentença de 
absolvição sumária. Nos autos da Apelação Criminal, a 7ª Turma do TRF da 4ª Região deu 
provimento à apelação do MPF, reformando a sentença absolutória proferida para afastar o 
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princípio da insignificância, e determinou o prosseguimento da ação penal. A decisão transitou 
em julgado em 23/11/21. 3. Pedido da defesa para que os autos fossem encaminhados à 
instância de revisão ministerial para verificação quanto à viabilidade ou não da oferta da 
proposta do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal de 
Ponta Grossa/PR, diante da manifestação contrária do MPF e do inconformismo da defesa dos 
acusados quanto a não propositura do acordo, determinou a remessa dos autos a esta 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão. 5. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. 6. Considerando o referido 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, 773ª 
Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, de 
25/05/2020. 7. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações 
penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para 
caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a 
reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR, 
830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021, unânime). 8. No caso concreto, como bem ressaltado 
na cota à denúncia, à fl. 8 dos autos judiciais, os acusados apresentam histórico de autuações 
fiscais, agiram em contexto de associação ou organização criminosa ainda não revelada e 
tentaram induzir em erro o Juízo Federal nos autos do Incidente de Restituição nº 5001391-
20.2019.4.04.7006, entendendo-se inaplicáveis os benefícios da Lei nº 9.099/95 e do art. 28-A 
do CPP, conforme interpretação sistêmica dos arts. 44, III, e 59 do CP. Tais circunstâncias, 
segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a habitualidade de conduta criminosa e impede 
o oferecimento de ANPP. 9. Prosseguimento da ação penal.  

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

 
420. Expediente: 1.29.000.004108/2021-31 - Eletrônico  Voto: 144/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO 

ART. 20, § 2°, DA LEI Nº 7.716/89. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA PELA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. GRAVIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE 
DE OFERECIMENTO DO ANPP, NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de A.L.R.B., pela suposta prática do crime 
previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, na forma do art. 69 do CP. 2. Segundo a denúncia, 
"(...) Nos dias 17 de junho de 2019, 27 de dezembro de 2019, 17 de janeiro de 2020 e 05 de 
fevereiro de 2020, A.L.R.B., agindo com vontade livre e consciente, praticou, induziu e incitou 
a discriminação e o preconceito decorrente de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional 
e, por similaridade, homotransfóbico (...), por intermédio de publicações de teor racista, 
homofóbico e transfóbico em sua conta pessoal do Twitter (...). Na primeira ocasião 
(17.06.2019), o denunciado publicou o seguinte comentário, manifestando apoio à propaganda 
nazista: 'Mankind has never landed on the monn. Paperclip's nazis did what they do best: 
PROPAGANDA!' (...). Em uma segunda publicação (27.12.2019), o denunciado postou uma 
foto de um aparelho de raio-x junto do seguinte comentário: 'O SUS está realizando 
gratuitamente a cirurgia de troca de sexo. Mas nem tudo está perdido. Quando sair de noite, 
leva contigo teu aparelho de raio-x portátil e passa na barriga da mulher. Se não tiver útero, 
COBRE DE PORRADA, que é homem! #RESISTENCIA HETERO' (...). Na terceira 
oportunidade (17.01.2020), o denunciado publicou o seguinte comentário em seu perfil do 
Twitter: '@R.A4.G. foi o maior articulador de propaganda da história. Esse Bolsonaro, além de 
sentir amor gay por Donald Trump, é amante desses repugnantes judeus! É um hipócrita que 
se diz Cristão e se curva aos assassinos do Cristo. Der Führer lebe! Hi, Hitler!' (...). Por 
derradeiro, numa quarta postagem (05.02.2020), o denunciado publicou o seguinte comentário 
em seu perfil do Twitter: 'É mais um que possivelmente come o RABO daquele judeu veado!' 
(...)". 3. A Procuradora da República oficiante deixou de propor o benefício do ANPP ao réu 
(art. 28-A, caput, do CPP); apresentou os seguintes fundamentos: "(...) não se mostra cabível 
no caso em tela, não sendo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O 
delito de racismo, por força constitucional (art. 5º, XLII, da CF/88), é crime inafiançável e 
imprescritível e punido com a pena de reclusão, alçado a este grau de reprovabilidade pelo 
próprio legislador constitucional. É delito que demonstra o descaso e o desrespeito aos direitos 
humanos e fundamentais, à dignidade e à igualdade entre todos. Nesse sentido, inclusive, a 
Orientação Conjunta nº 1 da PGJ/SP e CGMP/SP, que assim dispõe: 'Com o fim de obedecer e 
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concretizar os fundamentos, objetivos e os princípios estabelecidos na Constituição Federal, 
nos documentos internacionais de direitos humanos, em especial na Declaração das Nações 
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, os órgãos de execução 
do Ministério Público do Estado de São Paulo devem evitar qualquer instrumento de consenso 
(transação penal, acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo) nos 
procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, 
compreendidos aqueles tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 140, §3º, do Código Penal, pois 
desproporcional e incompatível com infração penal dessa natureza, violadora de valores sociais' 
(...)". 4. A defesa do réu manifestou-se nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Remessa dos 
autos a 2ª CCR para fins revisionais. 5. Na presente hipótese, o acordo é claramente insuficiente 
à reprovação e prevenção do crime em tela (art. 28-A, caput, do CPP). Como bem pontuado 
pela Procuradora da República oficiante, o racismo é delito que demonstra descaso e 
desrespeito aos direitos humanos e fundamentais, à dignidade e à igualdade entre todos. Assim, 
com o fim de obedecer e concretizar os fundamentos, objetivos e princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, bem como nos documentos internacionais sobre direitos humanos, em 
especial, na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, o acordo de não persecução penal, neste feito, é medida desproporcional 
e incompatível com a infração penal cometida. 6. Inviabilidade de oferecimento do ANPP, no 
caso concreto. 7. Prosseguimento da persecução 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). 

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
421. Expediente: 1.29.000.003736/2021-07 - Eletrônico  Voto: 399/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. TRANSCURSO DE 
MAIS DE 15 MESES ENTRE A CIÊNCIA DA DEFESA DA NEGATIVA DO ACORDO E 
A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO À 2ª CCR. INTEMPESTIVIDADE 
DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Requisição, nos termos do art. 28-A, §14, do 
CPP, de que seja reconsiderada a negativa do MPF de propositura de acordo de não persecução 
a M.M.S.. Argumento, em síntese, de que os fatos de que o ora recorrente está sendo acusado 
se equiparam aos fatos pelos quais o corréu R.J. também foi denunciado, sendo que este 
celebrou o acordo. Pretensão do recorrente (M.M.S.) de que a decisão proferida pela 2ª CCR, 
ao analisar o recurso do corréu R.J., também lhe beneficie. 2. De acordo com a defesa de 
M.M.S.: 'Pela leitura do Termo de Deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Criminal, datado de 08 de junho de 2021, em especial nos seus itens 8 e 9, verifica-se que foi 
aberta também a possibilidade de realização do ANPP em relação ao réu M''. 3. No julgamento 
do recurso do corréu R.J., a presente Câmara Revisora acordou, na 811ª Sessão de Revisão, de 
08/06/2021 (NF 1.29.000.000755/2021-73), o seguinte: 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. 
A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME OU CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO 
TIPO PENAL NÃO SÃO CAPAZES DE, POR SI SÓS, IMPEDIR O OFERECIMENTO DO 
ACORDO. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 
28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal proposta em desfavor dos acusados pela prática do crime previsto no art. 4o, caput, da 
Lei 7.492/1986. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo, pelas seguintes razões: a) 
não é possível a aplicação de tal instituto após o recebimento da denúncia; e b) a gravidade das 
condutas praticadas pelos denunciados demonstra que, no caso dos autos, o ANPP não se 
mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime imputado. 3. Interposição de recurso 
pela defesa do réu R. J. e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 
4. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no 
curso da ação penal, quando se tratar de processos que estavam em trâmite no momento da 
introdução da Lei 13.964/2019, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação 
Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar que a questão 
está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo 
o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código 
de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que 
estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. 6. No caso concreto, com maior razão, é cabível a análise da possibilidade do 
oferecimento do acordo, visto que, conquanto tenha ocorrido o recebimento da denúncia, 
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verifica-se que a defesa técnica, por meio da DPU, em sua primeira oportunidade de 
manifestação nos autos após a citação do réu R. J., demonstrou interesse na celebração do 
ANPP. 7. Com relação à insuficiência da medida em razão da alta reprovabilidade na conduta 
do agente, cumpre observar que a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a gravidade 
em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao tipo penal pelo qual o réu foi denunciado 
não são capazes de, por si sós, impedir o oferecimento do acordo de não persecução penal. 
Precedentes: 0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 17/08/2020; 
1.00.000.013952/2020-90, Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020; 5070557-
54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021, todos unânimes. 8. Segundo consta, 
os acusados, na qualidade de gerentes de uma agência bancária, praticaram atos de gesta"o 
fraudulenta utilizando-se das contas de vários correntistas, o que ocasionou prejuízo financeiro 
à instituição. Constatou-se, ainda, que "as condutas praticadas por M. M. S. e R. J. tiveram, 
como maior beneficiado, o posto de combustíveis T. e T. LTDA., na medida em que era 
autorizado por M. e R. a realização de Transferências Eletrônicas Disponíveis - TEDs em nome 
de referida pessoa jurídica, sem a provisão de fundos, para posterior reposição em espécie, 
cheques de terceiros ou depósitos realizados pelos sócios do posto de combustíveis A. T. e D. 
C. T.. Todavia, a Auditoria Interna acabou verificando que nem sempre os proprietários do 
posto conseguiam repor os valores das TEDs realizadas no dia, sendo a diferença suportada 
com numerário da reserva da agência e/ou transferências de valores da conta de terceiros, sem 
o conhecimento e a anuência destes, para diminuir o rombo financeiro da agência, e viabilizar 
a continuidade da emissão de TEDs em nome da pessoa jurídica (") entre o período de 26 de 
agosto de 2014 e 07 de abril de 2015, constatou-se que o montante de TED's enviadas para a 
empresa R. C. S.A, e depósitos realizados a terceiros pela empresa T. e T. LTDA, totalizou R$ 
1.297.852,43. Os recursos para adimplemento destas operações totalizaram em R$ 
1.130.214,09, gerando uma diferença de R$ 167.638,34". 9. Verifica-se que as condutas 
narradas não demonstram gravidade exacerbada, sendo inerentes ao próprio tipo penal pelo 
qual os réus foram denunciados ("Gerir fraudulentamente instituição financeira"). 10. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração dos 
entendimentos firmados pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do acordo no caso concreto. 4. Ao negar novamente, neste momento, a 
propositura do acordo, o Procurador da República oficiante sustenta, entre outros argumentos, 
a intempestividade da pretensão do ora recorrente. Aduz que "a defesa, mesmo após ciência da 
negativa apresentada pelo MPF na ação penal (em junho de 2020), e após a decisão de 
provimento do recurso de R" pela 2ª CCR (em junho de 2021), apenas manifestou interesse em 
recorrer em 08/11/2021, um dia antes da audiência de instrução na ação penal." 5. Revisão (2ª 
CCR). 6. A princípio, vale lembrar a impossibilidade de que a decisão desta Câmara no 
julgamento do recurso do corréu R.J. seja estendida automaticamente ao réu M.M.S. (ora 
recorrente), uma vez que o §14, do art. 28-A, do CPP prevê que a remessa a órgão superior 
somente ocorrerá a pedido do investigado (Precedente da 2ª CCR: JF-OUR-5000252-
16.2021.4.03.6125-APN, julgado na 813ª Sessão de Revisão, de 21/06/2021). No caso, não 
havia pedido de remessa dos autos a órgão superior formulado por M.M.S. quando do referido 
julgamento por esta 2º CCR (embora já estivesse ciente da negativa de oferta de acordo pelo 
MPF). 7. Quanto ao presente recurso administrativo, com razão o Procurador da República 
oficiante ao observar a sua intempestividade, porquanto não se mostra razoável a rediscussão 
da matéria após o transcurso de mais de 15 meses da data de intimação da defesa acerca da 
recusa por parte do membro do MPF de origem em propor a solução consensual. 8. Não 
conhecimento da presente remessa, em razão de sua intempestividade. Prosseguimento da ação 
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). 

 
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 
422. Expediente: JF/MG-1063846-

20.2021.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 438/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-B 

da Lei nº 8.069/90; usuário de rede P2P teria baixado e armazenado arquivos 
categorizados como de pornografia infantil. O Procurador da República oficiante 
requereu o arquivamento do feito e o declínio de competência em favor da Justiça 
Estadual de Minas Gerais, por entender que não há provas de que imagens de pornografia 
infantil foram disponibilizados pelo suspeito a qualquer pessoa na internet. Discordância 
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do Juízo da 35ª Vara Federal Criminal da SJMG. Remessa dos autos nos termos do art. 
28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De fato, embora respeitáveis as razões 
do Procurador da República oficiante, não cabe o arquivamento do feito e o declínio de 
atribuições em favor do Ministério Público Estadual. No caso, constata-se a existência 
de consideráveis indícios de que houve compartilhamento, por meio da internet, de 
arquivos contendo material relacionado a pornografia infantil. Conforme destacado pelo 
Juízo Federal, a circunstância que fixa a competência da Justiça Federal não é o efetivo 
acesso transfronteiriço, mas a potencialidade de tal acesso; em redes de 
compartilhamento P2P não há, em princípio, como restringir a mútua troca de arquivos 
entre pessoas do mesmo país, eis que os programas que utilizam dessa tecnologia têm 
alcance mundial. De fato, a rede P2P ou peer-to-peer é um sistema para 
compartilhamento de arquivos, documentos e informações sem a necessidade de um 
servidor central; esse tipo de compartilhamento apresenta potencial de 
transnacionalidade, uma vez que a distribuição do material não acontece de modo restrito, 
podendo alcançar usuários fora do território nacional. Competência da Justiça Federal. 
Atribuição do Ministério Público Federal. Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial nº JF/MG-
IPL-1062217-11.2021.4.01.3800, 823ª Sessão Revisão-ordinária, data: 04-10-2021; 
Auto Judicial nº 1026068-50.2020.4.01.3800, 809ª Sessão Revisão-ordinária, data: 17-
05-2021. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário 
para atuar no caso, facultando-se a 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 arquivamento e pela atribuição do MPF para atuar no caso, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

 
423. Expediente: JF/MOC-1004473-

37.2021.4.01.3807-NOTCRI - 
Eletrônico  

Voto: 607/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MONTES 
CLAROS/MG  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão, a qual noticia a possível prática de crime previsto no art. 20 da 
Lei nº 7.716/1989, em virtude do compartilhamento de figuras com conteúdo nazista e 
homofóbico em grupo de aplicativo de mensagens (WhatsApp) nominado 'Figurinhas 
Supremas'. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio dos autos, ao 
argumento de que 'embora um dos usuários do aplicativo mensageiro seja titular de linha 
telefônica registrada no estrangeiro, supostamente na França, não restou comprovado, 
efetiva ou potencialmente, o alcance internacional das postagens, uma vez que não foram 
feitas em ambiente virtual de livre acesso, mas em grupo privado cujo ingresso se dá 
mediante permissão ou disponibilização de link'. O Juízo Federal discordou da promoção 
de declínio, uma vez que o reconhecimento da competência federal não se dá apenas no 
caso de acesso à publicação por indivíduo no estrangeiro, mas também nas hipóteses em 
que constatada a mera possibilidade de acesso ao conteúdo no exterior. Arquivamento 
indireto. Aplicação analógica do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 
Segundo decisão do STF no RE 628.624/MG, 'Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal 
como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. 
Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa 
virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados 
em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado'. Em caso 
similar, o STJ entendeu que 'A troca de conteúdos ilícitos por meio de mensageiros 
eletrônicos por integrantes de grupo específico não carrega a potencialidade automática 
de visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a presença de um 
componente que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo estrangeiro' 
(CC 175.525/SP, Terceira Seção, DJe 11/12/2020). No caso dos autos, há indícios de 
visualização do conteúdo fora do território nacional e, portanto, de transnacionalidade da 
conduta; não resta claro se o número estrangeiro corresponde a uma pessoa que se 
encontra em território estrangeiro; ou se há apenas a criação de uma conta por pessoa 
localizada no Brasil, mas vinculada a um número estrangeiro. Nessa esteira, necessário o 
aprofundamento das investigações, se possível determinando se o investigado encontra-
se georreferenciado em território nacional, bem como outras diligências aptas ao melhor 
esclarecimento dos fatos. Declínio prematuro. Não homologação do declínio 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 
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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). 

 
424. Expediente: JF/PR/CAS-5008193-

66.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 470/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: O MPF ofereceu denúncia oferecida em desfavor do acusado pelos crimes do art. 330 

(desobediência) e art. 334-A, § 1º, inciso V (contrabando) do CP, e art. 70 da Lei nº 
4.117/62 (crime contra as telecomunicações), todos na forma do artigo 69 (concurso 
material) do CP. Em relação aos delitos previstos no art. 180 e art. 311 do CP, por não se 
inserirem dentre aqueles cujo processo e julgamento compete à Justiça Federal (art. 109, 
inciso IV da CF), pois tanto a receptação do veículo quanto a adulteração de sinal de veículo 
automotor atingem bens ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, o Procurador da República oficiante promoveu o declínio parcial de 
atribuições. O Procurador oficiante argumentou que: 'o crime de adulteração de sinal 
identificador e receptação de veículo foi praticado em momento diverso, noutro contexto, 
possivelmente em concurso com outras pessoas, o que não aproveitaria à instrução 
processual do tráfico internacional. O simples fato de ter sido a apuração dos referidos 
crimes iniciada a partir da mesma diligência, qual seja, a prisão em flagrante do acusado, 
não acarreta conexão probatória, pois esta, na realidade, só se dá quando a prova de uma 
infração ou de qualquer circunstância influir direta e necessariamente na prova de outra.' 
Discordância do Juízo Federal. Aplicação analógica do art. 28 do CPP. Não há conexão a 
justificar o julgamento unificado, pela Justiça Federal, dos delitos de receptação de veículo 
furtado (art. 180,CP), de adulteração de sinal identificador de veículo automotor(art. 311, 
CP) e de contrabando de mercadorias estrangeiras (art. 334, § 1º, CP) se as investigações e 
a denúncia não apontaram a existência de liame circunstancial algum, seja subjetivo, 
material ou instrumental entre os dois primeiros e o último. O simples fato de os delitos 
terem sido descobertos na mesma oportunidade não significa que a prova de uma infração 
vai influenciar na prova da outra (art. 76, inciso III, CPP). Carência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, haja 
vista a ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Homologação do declínio parcial de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
425. Expediente: JF/JUA-INQ-1003750-

61.2021.4.01.3825 - 
Eletrônico  

Voto: 606/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, 

tipificado no art. 289, § 1º, do CP. Segundo relato do noticiante, no dia 02-04-2014, o 
investigado o abordou solicitando a troca de uma nota de R$ 20,00 por duas notas de R$ 
10,00 para comprar duas latas de cerveja e que ele, por não saber que se tratava de nota 
falsa, realizou a troca das cédulas. Relatou ainda que apenas se deu conta de se tratar de 
moeda falsa quando foi abastecer sua moto em um posto de gasolina utilizando a nota de 
R$ 20,00, momento em que o dono do posto o informou que se tratava de nota falsa. 
Assim, o noticiante comunicou os fatos a Polícia Militar, que localizou o investigado e o 
conduziu a delegacia. Promoção de arquivamento fundada na inexpressividade 
econômica do delito, tratando-se de uma única cédula no valor de R$ 20,00, estando 
ausente, assim, a necessária justa causa do presente feito, em razão da insignificância; 
ainda, sustentou que tal conduta, não gerou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, 
que é a fé pública. Discordância do Juízo Federal, em razão da jurisprudência não permitir 
a aplicação do princípio da insignificância ao crime de introdução de moeda falsa. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ouvido em sede policial, o 
investigado declarou que desconhecia a falsidade da cédula, afirmando tê-la recebido de 
um amigo. Considerando a narrativa dos fatos e o transcurso de longo lapso temporal 
desde então, não se verifica diligências capazes de colher elementos probatórios aptos a 
evidenciar o dolo na conduta. 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, 
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o comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de 
conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a 
produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo.' Insistência no 
arquivamento.  

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

 
426. Expediente: JF/PR/CAS-5010720-

88.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 602/2022 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, § 1º, inciso IV) e contrabando 
(334-A). Segundo consta, no dia 23-02-2021, no Município de Cascavel/PR, equipe da 
Receita Federal efetuou a abordagem de um veículo, ocasião em que localizou mercadorias 
de origem estrangeira (50 maços de cigarro, eletrônicos, bebidas, brinquedos..), sem 
comprovação de sua regular internacionalização no país. As mercadorias apreendidas 
somaram um total de R$ 26.379,61, sendo que os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram 
o valor de R$ 13.189,81. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com base no 
princípio da insignificância; em relação ao crime de descaminho considerou que mesmo 
somando as autuações anteriores da investigada, o valor dos tributos não ultrapassa o 
patamar de R$ 20.000,00; quanto ao crime de contrabando, entendeu aplicável o Enunciado 
nº 90 desta 2ª CCR, que permite a aplicação do princípio da insignificância quando a 
quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços. Discordância do Juízo Federal com 
relação ao crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, inciso IV) em decorrência da reiteração 
da conduta delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De 
um lado o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 
'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se 
que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª 
CCR. No caso, verificou-se que a investigada possui outras 04 (quatro) autuações por 
conduta ilícita nos últimos 05 anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o 
ocorrido seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos 
tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva 
ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação do princípio da 
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o 
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando 
o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 
Não homologação do arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
427. Expediente: JF/PR/CAS-5013107-

76.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 537/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

do CP). Apreensão de mercadorias [smartphone (2), smartwatch (1), vara de pesca (10)] 
realizada em veículo. Tributos iludidos no valor de R$ 2.298,09. Pessoa física. Promoção 
de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, 
em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor 
dos tributos iludidos 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, segundo informação 
constante do sistema COMPROT, o investigado registra processos fiscais anteriores (2019 
e 2020), 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 
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nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos 
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente 
da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na 
mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de 
Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
428. Expediente: JF/PR/CAS-5013279-

18.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 535/2022 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, 

§ 1º, inciso IV, do CP). Em 16-12-2021, o MPF ofereceu denúncia contra V.G., como 
incurso no crime previsto no art. 334, §1º, IV, do CP, pela prática dos seguintes fatos: No 
dia 04-02-2020, no Km 180, da Rodovia BR 163, no Município de Lindoeste/PR, o 
denunciado, de modo consciente e voluntário, iludiu o pagamento de imposto devido pela 
entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional, uma vez que adquiriu, recebeu, 
e transportou mercadorias [relógio (50), lanterna (26), sapato (32), cueca (12), calcinha 
(240), etc.] de origem estrangeira, desacompanhadas da documentação comprobatória de 
sua regular internalização e recolhimento de valores dos tributos devidos, que, caso 
realizada a regular importação, totalizariam o montante de R$ 3.898,35. No entanto, consta 
dos autos que o denunciado encontrava-se acompanhado de outras duas pessoas, M.F.P. e 
E.C.G.B., no veículo no qual foram encontradas as mercadorias em questão. No que se 
refere a M.F.P. e E.C.G.B, a Procuradora da República oficiante, com base no princípio da 
insignificância, promoveu o arquivamento do apuratório. Discordância do Juízo Federal, 
no que se refere ao arquivamento relativo a E.C.G.B., uma vez que, de acordo com o extrato 
do sistema COMPROT, consulta pública, E.C.G.B. já foi autuada pela posse de 
mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território nacional e/ou apreensão 
de veículo, tendo sido formalizados os processos nº 12457.724721/2011-91 e 
17833.736914/2019-21. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 
75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro 
para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da 
conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, em 
consulta ao sistema COMPROT, verifica-se que a investigada E.C.G.B. registra processo 
fiscal em 2019, o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação 
penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual 
praticante do crime, e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. 
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado 
nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos 
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente 
da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na 
mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de 
Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
429. Expediente: JF/PR/CAS-5013325-

07.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 462/2022 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 (televisão, azeite, vinho, patins, licor e uísque ' total de cerca de 50 
itens, denotando finalidade comercial), em poder de passageiro de ônibus, sem a necessária 
documentação comprobatória de sua regular importação, avaliadas em R$ 6.153,04. 
Tributos iludidos no montante de R$ 2.804,32. Manifestação do MPF pelo arquivamento 
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do feito, com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal em 
decorrência da reiteração da conduta delitiva. 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 possui outra autuação pela mesma 
conduta ilícita nos últimos 05 anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o 
ocorrido seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos 
tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva 
ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação do princípio da 
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o 
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando 
o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 
Não homologação do arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
430. Expediente: JF/PR/CUR-5028707-

60.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico  
Voto: 608/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei 

nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de financiamento 
de veículo automotor perante instituição financeira privada. Procurador oficiante requereu 
o arquivamento por entender que, mesmo com a realização de diligências, não há indícios 
de autoria delitiva. Discordância do Juízo Federal por entender estar configurado crime 
contra o Sistema Financeiro Nacional. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei 
nº 13.964/2019) c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Como bem apontou o Juízo Federal, 
'não foi realizada perícia grafotécnica, diligência aparentemente imprescindível à 
elucidação dos fatos e plenamente viável, em um dos documentos assinados, em 
comparação com padrões gráficos que poderiam ser fornecidos por E. dos S.L. Nota-se, 
também, que a oitiva policial de E. dos S.L., estava marcada para o dia 27/09/2021, 
inclusive com constituição de advogado. Ademais, aponta-se a redesignação de audiência 
também para o dia 27/09/2021'. De fato, há diligências pendentes nos autos, como a oitiva 
do suspeito. Além disso, como apontou o Juízo Federal, não se esgotaram as diligências 
capazes de melhor elucidar os fatos. Arquivamento prematuro. Não homologação do 
arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
431. Expediente: JF/PR/GUAI-5000549-

36.2021.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 523/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de procedimento encaminhado pelo INSS, no qual se 

apurou indícios de irregularidades na manutenção de benefício assistencial concedido em 
favor de J.G.A., representado por C.G.A., uma vez que teria havido omissão em comunicar 
que a renda per capita do grupo familiar era superior a ' do salário mínimo, em contrariedade 
à regra prevista no art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, com o art. 3º, inciso IV, do Decreto 
nº 6.214/2007; possível prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP). O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial; 
entendeu que não se verifica a existência de indícios mínimos de dolo na conduta de C.G.A., 
representante legal do beneficiário J.G.A., em omitir as rendas percebidas após a concessão 
do benefício; destacou que os documentos carreados aos autos foram suficientes para 
comprovar inúmeras despesas com a manutenção da família, em razão da deficiência 
apresentada J.G.A. que, em última análise, poderiam inclusive reverter o entendimento 
administrativo de irregularidade na manutenção do benefício, uma vez que as cortes 
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superiores já decidiram que o critério legal de 1/4 de renda per capita estabelecido em lei 
não é absoluto. Discordância do Juízo Federal; entendeu que o MPF baseou-se 
exclusivamente na ausência de dolo; matéria de instrução processual. Aplicação do art. 28 
do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De fato, pelo que consta dos autos, não se 
observa a existência de indícios da prática do crime de estelionato majorado por parte da 
investigada. As informações apresentadas pelo INSS apenas indicam irregularidade no 
recebimento do benefício em questão, em razão da verificação de que a renda per capita do 
grupo familiar do investigado superaria ' do salário mínimo; não há comprovação de que 
houve prestação de informações falsas no momento do requerimento; não há nenhum 
elemento de informação capaz de retirar a presunção de miserabilidade, em que pese a 
demonstração de que a renda familiar per capita supere o limite legal. Nesse contexto, 
cumpre observar o entendimento consolidado no Enunciado nº 77, desta 2ª CCR: É cabível 
o arquivamento de procedimento investigatório em relação ao crime de estelionato em 
detrimento da União, cometido mediante o recebimento indevido de benefício assistencial, 
quando (a) não haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade, ainda que 
a renda familiar per capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de prestação 
de informações falsas no momento do requerimento do benefício. Redação alterada na 179ª 
Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020. Arquivamento bem fundamentado. 
Ausência de indícios da prática de crime. Insistência no arquivamento.  

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

 
432. Expediente: JF/PR/MGA-5007810-

31.2020.4.04.7003-IP - Eletrônico  
Voto: 604/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). MERCADORIAS DE ORIGEM 
ESTRANGEIRA DESACOMPANHADAS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
QUE COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS, QUE SE 
ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TURISMO E NÃO POSSUÍAM 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PASSAGEIROS RESPONSÁVEIS. 
CONDUTA ILÍCITA ATRIBUÍDA AO MOTORISTA E AO PROPRIETÁRIO DO 
ÔNIBUS DE TURISMO. EVIDENCIADA A CIÊNCIA DA ILICITUDE E O CONLUIO 
ENTRE OS INVESTIGADOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado 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, que se encontravam no interior de ônibus de 
turismo e não possuíam etiquetas de identificação dos passageiros responsáveis e, deste 
modo, foram atribuídas ao proprietário do veículo pela Receita Federal. Produtos (aparelhos 
celulares, baterias para celulares e variedades) avaliados em R$ 684.377.23; tributos 
iludidos (II e IPI) totalizaram R$ 265.504,71. 2. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento considerando 'muito embora, a princípio, o ônibus apreendido 
estivesse registrado em nome de A.A.S., dos depoimentos acima colacionados vislumbra-
se que, em verdade, o responsável pela viagem seria a pessoa de S.F. dos S.. Todavia, 
impossível atribuir aos envolvidos a prática delituosa, visto ser vedada, no Direito Penal, a 
responsabilização objetiva. Diante do demonstrado, inexiste presunção de que o 
proprietário do ônibus seja, realmente, o proprietário dos produtos apreendidos, 
especialmente em razão de haver diversos passageiros não identificados no veículo 
destinado, justamente, para o transporte de pessoas. Logo, resta evidente que não há nos 
autos indícios de participação dos investigados na infração penal, sendo insuficiente para 
caracterizar autoria do delito a mera condição de proprietário ou condutor do ônibus, 
considerando, ainda, a apreensão das mercadorias com anotação dos nomes dos respectivos 
proprietários dos bens'. 3. Discordância do Juiz Federal, considerando que 'os três 
investigados, em tese, estariam cientes da prática delitiva, ajudando-se mutuamente, e o 
fato de as mercadorias não estarem identificadas, não retira a responsabilidade dos 
ocupantes do ônibus, que deveriam prezar pela regular identificação das mercadorias, assim 
como pelo controle da quantidade de mercadorias que transportam. Ademais, convém 
destacar que todos teriam praticado essa mesma conduta anteriormente, não sendo razoável 
admitir que concordariam em transportar mais de R$ 600.000,00 em mercadorias para 
terceiro, sabendo das consequências dessa ação. A.A.S., afirmou que já teve em quatro 
oportunidades mercadorias apreendidas em seu nome; W.F. dos S., disse que atuou como 
laranja por seis meses; S.F. dos S., declarou que, além desse veículo, já teve outros 3 ônibus, 
aproximadamente, apreendidos pela Receita Federal em razão de mercadorias apreendidas. 
A alegação de transporte de mercadorias para terceiro, a princípio, não retiraria a 
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responsabilidade criminal dos investigados, pois de uma forma ou outra, teriam contribuído, 
em tese, para a perfectibilização da conduta delituosa'. 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. Extrai-se do depoimento de A.A.S., que 
"questionado o porque não existiam mercadorias sem identificação e em nome de 
indivíduos que não estavam no coletivo, o declarante esclarece que alguns passageiros 
embarcavam em Foz do Iguaçu/PR e desembarcavam apos passar Foz do Iguaçu/Pr e 
Medianeira/PR que teria uma fiscalização mais complicada, sendo que as mercadorias 
ficavam sob responsabilidade de S.F. dos S.; QUE, identificação, alega que seriam de 
pessoas que embarcaram depois do ônibus sair de Foz do Iguaçu, sendo que essas não eram 
identificadas com etiquetas no meio da viagem", o que evidencia a ciência da ilicitude e o 
conluio entre os investigados. 6. Precedentes do TRF - 4ª Região: "Transportar mercadorias 
de terceiros não afasta a responsabilidade criminal, pois o ato configura consciente 
colaboração direta para a introdução irregular da mercadoria em território nacional, em 
crime de descaminho, independente ou não do exercício de atividades comerciais. Para o 
reconhecimento da autoria do crime de descaminho ou contrabando, em se tratando de 
acusado motorista de ônibus de passageiros, não basta estar na condução do veículo e 
inexistir identificação da propriedade das mercadorias, é imprescindível a demonstração 
nos autos da existência de conluio entre o motorista e o proprietário do veículo, o guia de 
viagens, ou passageiros para a internalizar irregularmente as mercadorias" (TRF4, ACR 
5001564-90.2018.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, juntado aos autos em 18/08/2021); 
"Aquele que atua no transporte de mercadorias de procedência estrangeira 
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular introdução em solo 
pátrio deve ser responsabilizado criminalmente por descaminho ou contrabando, não 
importando, para a configuração do delito, o fato de ser ou não o proprietário da mercadoria. 
Essa atuação no transporte pode se dar como motorista, como ajudante que viaja junto com 
o motorista, ou, ainda, como batedor. Em todos esses casos se trata de autoria" (TRF4, ACR 
5000848-47.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, juntado aos autos em 26/08/2021); "Em 
regra, o motorista de ônibus será responsabilizado se restar comprovada a sua participação, 
de alguma forma, na atividade delituosa, inclusive acobertando o ilícito praticado por 
terceiros. Constituindo obrigação do motorista, como preposto da empresa, efetuar a 
identificação de cada bagagem, no caso de não respeitar as normas de exigência, adere, em 
tese, à conduta ilícita perpetrada por terceiros, incorrendo na hipótese do art. 29, caput, do 
Código Penal" (TRF4, ACR 5005742-39.2019.4.04.7005, OITAVA TURMA, juntado aos 
autos em 10/09/2021). 7. No mesmo sentido, precedente da 2ª CCR: IPL nº 5004967-
59.2021.4.04.7003, Rel. Carlos Frederico Santos, unânime, 832º Sessão Ordinária de 13-
12-21. 8. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário 
para prosseguimento, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto.  

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

 
433. Expediente: JF-RJ-5113333-

35.2021.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 458/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de fato qualificado como 

crime previsto nos art. 171, § 3º do CP. No dia 14-11-2018, a beneficiária prestou 
declarações e apresentou documentos informando que, no dia 12-11-2018, sua 2ª 
parcela do seguro-desemprego foi sacada em agência da Caixa Econômica Federal em 
Realengo/RJ, por pessoa desconhecida. Oficiada, a CEF informou que o saque ocorreu 
em um caixa eletrônico do bairro de Realengo e não há imagens em razão do tempo 
decorrido. A Procuradora da República oficiante considerou que os elementos de 
informação juntados não permitiram se chegar à autoria do delito. 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. Conforme consta dos autos, em que pese a materialidade do crime, não 
foi possível se comprovar a autoria. Não há diligências úteis que possam efetivamente 
elucidar a autoria do fato. A diligência sugerida pelo Juiz Federal, qual seja, buscar 
junto à CEF o endereço para o qual foi mandado o cartão cidadão utilizado para o saque 
indevido, não se mostra útil para se comprovar a autoria. O fato de o cartão ter sido 
enviado para a residência de uma pessoa não comprova que ela fez uso dele. Pode ter 
ocorrido extravio ou mesmo clonagem do cartão, não sendo esse tipo de prova 
suficiente para embasar uma investigação. Por fim, considerando o tempo decorrido 
dos fatos, bem como todas as diligências empreendidas, não se verifica nova linha 
investigativa apta a revelar o autor do estelionato sofrido pela vítima. Aplicação do 
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Enunciado n. 71 da 2ª CCR. Ausência de justa causa. Insistência no 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). 

 
434. Expediente: JFRS/SLI-5003910-

85.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 603/2022 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 instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). Segundo consta, no dia 07-07-
2021, equipe da Receita Federal efetuou a abordagem de um veículo, ocasião em que 
localizou mercadorias de origem estrangeira (bebidas alcoólicas), sem comprovação de 
sua regular internacionalização no país. As mercadorias apreendidas somaram um total de 
R$ 9.397,39, sendo que os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o valor de R$ 4.698,69. 
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do 
Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a 
habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De 
um lado o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele 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 possui outra autuação (em 2017, 
mercadorias no valor de R$ 2.362,18) por conduta ilícita nos últimos 05 anos anteriores 
ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído 
de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. 
Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico 
protegido. Não aplicação do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao 
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda 
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, 
ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 
(cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do 
arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
435. Expediente: JF-SJR-0000421-

53.2018.4.03.6106-INQ 
Voto: 601/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 6ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 ' REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 
13.964/2019). INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES A 
EVIDENCIAR HABITUALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial 
instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. 
Consta dos autos que, conforme delação apresentada à Delegacia de Polícia Federal de 
São José do Rio Preto, a investigada efetuaria em sua residência vendas clandestinas 
de produtos importados de origem duvidosa. Efetuadas diligências de campo, 
comprovou-se que o endereço declinado na denúncia era de fato da investigada; 
verificou-se, também, que ela faz uso de seu perfil em redes sociais oferecendo 
'produtos importados originais de várias partes do mundo', publicando inclusive fotos 
de produtos de informática, aparelhos celulares, produtos de beleza, relógios, jogos, 
perfumes e produtos para emagrecimento; em diligência realizada junto a um morador 
do condomínio onde reside a investigada, foi confirmado que ela é conhecida 
vendedora de produtos importados e que, inclusive, há um grupo de Whatsapp 
referente a todo tipo de comércio. 2.1. Diante de tais constatações foi requerido pela 
autoridade policial e deferido pelo Juízo Federal a expedição de mandado de busca e 
apreensão no endereço residencial da investigada; as mercadorias apreendidas (doze 
cosméticos, um GPS, cinco brinquedos e um DVD) foram avaliadas em R$ 2.050,56; 
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no local ainda foram apreendidos o telefone celular da investigada, diversas notas de 
pedidos/notas fiscais de compra de produtos, um caderno, um fichário e uma caixa com 
cartões de apresentação com inscrição 'Produtos importados ' (nome da investigada e 
seu número de telefone)'. 2.2. O Relatório Circunstanciado da polícia analisou a 
documentação apreendida e constatou indícios da prática reiterada de comercialização 
de produtos do Paraguai pela investigada, com o auxílio de terceira pessoa que atuava 
como transportador das mercadorias, o qual apresenta diversas ocorrências de 
apreensão de mercadorias. Ainda, segundo o relatório, há diversas notas e pedidos de 
empresas situadas em Ciudad Del Este em nome do transportador e anotações no verso 
desses documentos com o nome da investigada e contas indicando que o transportador 
receberia 25% do valor de cada mercadoria internada. O relatório informa, por fim, 
que há também diversas notas e pedidos em nome da própria investigada, bem como 
fichas de clientes e notas promissórias, demonstrando o comércio de mercadorias 
internadas do Paraguai. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos pelas seguintes razões: (a) a apreensão comporta a aplicação 
do princípio da insignificância; (b) observa-se que há fortes indícios de que a 
investigada introduzia mercadoria estrangeira em território nacional sem o pagamento 
dos tributos devidos para finalidade de venda; no entanto, a materialidade do delito só 
pode ser comprovada com a apreensão das mercadorias que, no caso, são de valor 
muito pequeno; (c) a investigada não tem outras autuações, nem administrativas, por 
fatos semelhantes. 4. O Juízo Federal discordou das razões de arquivamento tendo em 
vista que a jurisprudência afasta a aplicação do princípio da insignificância nas 
hipóteses de habitualidade delitiva. Para tanto, afirmou que 'o arcabouço probatório 
revelado por meio do cumprimento de diligência de busca e apreensão no domicílio da 
investigada evidencia conjunto indiciário robusto o suficiente a indicar o exercício 
habitual da atividade criminosa de comercialização de produtos descaminhados'. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 5. Em que pese 
o fato de haver indícios de prática criminosa habitual por parte da investigada, tem-se 
que o crime de descaminho se configura com a apreensão de mercadorias estrangeiras 
introduzidas no país sem o devido pagamento dos tributos; nessa esteira, carece de 
materialidade delitiva outras condutas porventura praticadas pela investigada, a 
perfectibilizar a reiteração delitiva, já que não houve apreensão de mercadorias em 
outras oportunidades; sequer existem procedimentos administrativos contra a 
investigada. 6. Dessa forma, tendo em vista o baixo valor das mercadorias apreendidas; 
e consequentemente o diminuto valor dos tributos iludidos, mostra-se perfeitamente 
aplicável o princípio da insignificância. Cabimento 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)". 7. 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). 

 
436. Expediente: JF-SOR-5005715-

52.2019.4.03.6110-
PICMP - Eletrônico  

Voto: 442/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime descrito 

no art. 334-A do CP. Investigado que foi surpreendido na posse de 106 maços de 
cigarro de procedência estrangeira, desacompanhados de documentação de regular 
internalização no país. O Procurador oficiante manifestou-se pela aplicação do 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal em razão da existência de 
reiteração delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) 
c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Conforme o Enunciado nº 90 da 2ª CCR, 
aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16-03-2020: 'É cabível o 
arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao 
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) 
maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar 
efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão 
analisadas caso a caso.' Embora a quantidade de cigarros apreendidos seja inferior ao 
patamar estabelecido no referido enunciado, verificou-se que a investigada possui 7 
(sete) reiterações delitivas somente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato aqui 
apurado, o que impede que o mesmo seja considerado como destituído de significação 
penal. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Designação de outro membro 
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do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se 
for o caso, o acordo tratado no art. 28-A do CPP.  

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

 
437. Expediente: JF/SP-0001791-

65.2020.4.03.6181-INQ 
Voto: 610/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA E LAVAGEM DE 

CAPITAIS. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROCURADOR 
DA REPÚBLICA. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível 
ocorrência dos artigos 4º da Lei 7.492/86 e 1º da Lei 9.613/98, em virtude de denúncia 
efetuada por ex-funcionário, dos fatos noticiados no Processo Administrativo da CVM 
e do Parecer nº 00070/2018/GJU - 4/PFE-CVM-PGF/ AGU da Advocacia-Geral da 
União em face de empresa corretora de títulos e valores mobiliários e o seu sócio-diretor. 
2. Em apertada síntese, consta dos autos que o sócio-diretor de corretora de valores, por 
meio de manobras ardilosas, dilapidou e esvaziou o patrimônio da corretora levando-a 
propositalmente à liquidação, em prejuízo de credores públicos e privados da instituição. 
Além disso, entre maio de 2010 e março de 2013, o sócio-diretor, na qualidade de sócio 
majoritário e controlador da corretora, tomou inúmeros créditos junto a essa instituição, 
ciente de que se tratava de operações de crédito vedadas pela legislação brasileira. Em 
relação a essa última conduta, que configura o crime de tomada de crédito vedada (art. 
17 da Lei 7.492/86), o investigado foi condenado em primeira instância nos autos do 
Processo nº 0002770-61.2019.403.618. 3. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito ao argumento de que não há nos autos elementos de materialidade 
do crime de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei 7.492/86), tampouco de apropriação 
financeira (art. 5' da Lei 7.492/86), bem como que os fatos relacionados ao crime do art. 
17 da Lei 7.492/86 já foram objeto de denúncia oferecida em desfavor do investigado. 
Quanto à suposta lavagem de capitais, aduziu não haver crime antecedente. 4. 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 
62, inc. IV, da LC nº 75/93. 5. Preliminarmente, importa destacar a conclusão da 
Procuradoria Federal Especializada Junto à Comissão de Valores Mobiliários da AGU, 
que consignou no parecer encaminhado ao MPF que 'Ficam configurados indícios de 
uma possível ocultação e branqueamento de capitais com a criação e rápida dissolução 
de empresa no exterior, de forma a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, previsto no 
art.1° da Lei 9.613/98, bem como do anterior crime de gestão fraudulenta do art. 4° da 
Lei 7.492/86, que gerou o capital a ser "branqueado", o qual se configura pela ilicitude 
dos atos praticados pelos responsáveis pela gestão empresarial, exteriorizada por 
manobras ardilosas e pela prática consciente de fraudes, com intuito de levar a quebra 
fraudulenta da empresa' 6. De fato, como bem apontou o Juízo Federal, quanto ao crime 
de lavagem de dinheiro é possível que esse tenha como antecedente o crime pelo qual 
restou condenado o investigado em primeira instância (art. 17 da Lei 7.492/86). Ainda, 
em relação ao crime de gestão fraudulenta, tem-se que existem diligências a serem 
realizadas, como a quebra de sigilo bancário do investigado a fim de rastrear o destino 
dos recursos supostamente apropriados por ele ou se houve remessa não autorizada de 
recursos ao exterior.  

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

 
438. Expediente: JF/SP-5000493-

50.2020.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 463/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEL CRIME DE FALSA PERÍCIA 

(ART. 342 DO CO). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. 
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (ART. 28 DO CPP). INDÍCIOS 
QUE NÃO PERMITEM AFASTAR O DOLO. NECESSIDADE DE 
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1) Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do 
crime falsa perícia (art. 342 do CP) praticado por perito que elaborou laudo pericial no 
âmbito de ação trabalhista. A Juíza do Trabalho determinou que fosse realizada a prova 
pericial para apuração de possível causa de periculosidade nas atividades 
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desempenhadas pelo reclamante. 2) O noticiante diz que o perito faltou com a verdade 
na elaboração do laudo. Segundo a notícia-crime, foi realizada uma perícia para verificar 
a periculosidade de trabalho do operador, efetuada pelo perito (26-09-2018), envolvendo 
uma perfuratriz marca Llamada, modelo P-140, série 17/09, ano de fabricação 2009, a 
qual estava inoperante, sem realizar serviços, aguardando manutenção. O noticiante 
afirmou que, mesmo estando o equipamento parado, o perito insistiu em fazer a vistoria, 
sem se preocupar em mostrar a operação do abastecimento da perfuratriz, realizando, 
assim, um laudo pericial diverso da realidade fática, ao expor, no laudo referente ao 
abastecimento, a existência de quatro tambores com óleo diesel e de paradigma. 3) A 
principal controvérsia instaurada entre a noticiante e o noticiado é a presença (ou suposta 
presença) de quatro tambores de 200 litros de óleo diesel, utilizados no abastecimento 
da máquina operada pelo reclamante - a configurar as atividades e áreas de risco a que 
faz menção a Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e seus anexos 4) O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não 
restou configurado o dolo do perito na realização do laudo, embora tenha reconhecido 
'estranha a ausência de fotografias comprobatórias do conteúdo do laudo elaborado pelo 
investigado, pois atualmente há muita facilidade tanto no registro como no 
armazenamento de imagens digitais. Considero, ainda, que o trabalho do investigado é 
emitir laudos de caráter praticamente decisivo em questões judiciais. Portanto, como o 
caso aqui acaba ganhando contornos de "a palavra de um contra a de outro" - situação 
que peritos judiciais trabalhistas certamente experimentam com frequência -, a falta de 
fotografias comprobatórias dos quatro tambores permite, efetivamente, o 
questionamento da informação registrada no laudo'. 5) Discordância do Juiz Federal em 
relação ao arquivamento promovido, por entender que 'as dúvidas existentes sobre o 
laudo apresentado pelo investigado junto ao feito trabalhista, dentre elas, a ausência de 
registros fotográficos, a declaração do reclamante de que o local que se realizou a perícia 
não era o mesmo que trabalhou, justificam, neste momento, a instrução processual.' 6) 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Arquivamento 
prematuro. Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo Procurador da 
República oficiante, mostra-se adequado o prosseguimento da persecução penal. 7) 
Conforme as informações contidas nos autos, inclusive ressaltadas pelo próprio 
Procurador oficiante, "o laudo está com redação ambígua, pois não é possível saber se a 
informação a respeito da presença dos quatro tambores de 200 litros foi fornecida pelo 
reclamante ou foi testemunhada pelo perito em visita ao local. Penso que ele deveria ter 
especificado a fonte dessa informação, e também a fonte da informação a respeito da 
atividade do reclamante, de "realizar o abastecimento da máquina". Mas não disse. Com 
efeito, a área periciada não era a mesma em que o reclamante trabalhou. Logo, a 
informação, constante do laudo, precisamente o trecho "realizava o abastecimento da 
máquina, junto à mesma permaneciam 04 tambores de 200 litros de óleo diesel, 
utilizados no abastecimento da máquina" precisaria ter sua fonte esclarecida. Mas, ao 
que parece, na sua sede própria, não teve." 8) Além disso, foi informado ao perito que o 
equipamento a ser vistoriado estava parado e inoperante, apresentando defeito na "torre" 
e aguardando manutenção corretiva. E assim foi sugerido a ele, pelo responsável pelo 
equipamento, que a vistoria fosse feita em outro dia, em momento em que o equipamento 
estivesse novamente em funcionamento, mas o perito investigado disse que precisava 
entregar o laudo dentro de um prazo determinado. 9) Ora, considerando a situação 
retratada nos autos, não é possível, nesse momento, afastar o dolo do perito, sendo 
necessário o prosseguimento das investigações. 10) Não homologação do arquivamento 
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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
439. Expediente: JF/SP-5002256-

52.2021.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 605/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado 
a partir da prisão em flagrante pela suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 
289, §1º). 2. Consta dos autos que policiais militares apreenderam em posse do 
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investigado 10 notas de R$ 50,00 falsificadas, após tentar adquirir mercadorias no 
comércio da região utilizando as referidas notas falsas. 3. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos por não haver nos autos elementos de 
prova suficientes para se sustentar o dolo por parte do investigado. Para tanto, sustentou 
o seguinte: 'Nenhuma pessoa, além dos policiais militares, foi ouvida durante a 
investigação; sequer foram identificadas as supostas vítimas do investigado. Após 2 anos 
dos fatos, é evidentemente impossível reconstituir os fatos com a segurança necessária 
para o oferecimento de uma denúncia, pois as testemunhas dos fatos sequer foram 
identificadas. Os elementos de prova colhidos na investigação não são o suficiente para 
infirmar a versão de R.H.G., já que a falsidade das notas, conforme afirmou o lado 
pericial, não é grosseira, razão pela qual não é absurdo supor que poderiam ter enganado 
também ao investigado'. 4. O Juízo Federal entendeu prematuro o arquivamento pelas 
seguintes razões: 'o laudo pericial acostado constatou que três notas apresentavam 
número de série "C3245057257A", duas apresentando número de série 
"C3845057294A" e quatro apresentando número de série C3445057228A, não se 
mostrando crível o alegado desconhecimento da ilicitude da conduta a ele imputada. 
Ressalto, outrossim, que o delito de moeda falsa não exige a presença do dolo específico 
para sua caracterização. A presença do dolo genérico (consistente na vontade livre e 
consciente do agente) é suficiente para ocorrência do crime, não sendo exigível o animus 
lucri faciendi. No caso, há relato nos autos de que o investigado foi denunciado por 
populares quando tentava passar as notas em comércio local'. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP. 5. Como bem observou tanto a Polícia Federal ao indiciar o 
investigado, quanto o Juízo Federal, há elementos suficientes a demonstrar o dolo na 
conduta perpetrada, mister ao se analisar toda a dinâmica dos acontecimentos. 6. A 
corroborar esse entendimento, verifica-se que, segundo relato dos policiais militares, o 
indiciado foi apontado por populares da região por tentar passar as referidas notas falsas 
no comércio. Ora, não houvesse dolo na conduta, o indiciado teria desistido de repassar 
as cédulas na primeira oportunidade, procurando as autoridades públicas pra relatar o 
ocorrido. Ainda, o indiciado não apresentou prova alguma que corroborasse sua versão. 
7. A questão da existência, ou não, do dolo do indiciado será apurada na instrução 
criminal, com a produção de provas, observado a ampla defesa e o contraditório; a 
ponderação sobre a intenção da prática do crime poderá ser demonstrada no curso da 
instrução criminal. 8. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao 
ofício originário para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis: 
continuidade das diligências, arquivamento por motivo diverso, análise da possibilidade 
da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia, 
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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
440. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5080106-

26.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 595/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ré denunciada pela prática do 

crime de estelionato majorado tentado por duas vezes em continuidade delitiva (art. 171, § 
3º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71 e art. 29 do CP. Consta que a denunciada teria 
concorrido para a prática do crime de estelionato, tendo em vista que teria anotado 
extemporaneamente na CTPS de R.M.C., suposto vínculo empregatício mantido no período 
de 05-01-1996 a 25-05-2000, o que ensejou o pedido de reconhecimento do vínculo nas 
searas administrativa e judicial para fins de aposentadoria. O MPF notificou a acusada, 
apresentando proposta de ANPP; não houve resposta. A denúncia foi recebida em 29-09-
2021. Após, houve manifestação da defesa técnica da ré sobre a possibilidade de ANPP, 
tendo o MPF entendido que a ré não respondeu ao ofício do próprio MPF a tempo, gerando 
a preclusão do direito ao ANPP. A DPU peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 
Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o Enunciado nº 98 da 2ª CCR, opera a 
preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e recusa pela defesa, o que não é o caso 
dos autos, uma vez que a ré à época não tinha defesa constituída quando da notificação do 
MPF. Ademais, é necessária a participação do defensor da ré para negociação e 
formalização do ANPP (art. 28-A, § 3º, do CPP). Sem a notificação prévia do defensor/ré, 
não há que se falar em preclusão da possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. A 
falta de participação do defensor poderá suscitar eventual discussão sobre nulidade 
processual. Verifica-se, ainda, que a ré, por meio da DPU, na primeira oportunidade de 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 283 
 

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

 

manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração do ANPP. Dessa forma, no 
caso, não ocorreu a preclusão. Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial: JF/JOI/SC-5012217-
68.2020.4.04.7201-IANPP, Sessão de Revisão nº 811, de 08/06/2021; Auto Judicial: JF-
GRU-5001161-21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de Revisão nº 817, de 09/08/2021. Ainda, 
o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração 
do ANPP (Enunciado nº 98/2ª CCR). Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da 
República oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª Câmara, bem 
como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo.  

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

 
441. Expediente: JF/CHP/SC-5001898-

38.2020.4.04.7202-APE - 
Eletrônico  

Voto: 565/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Em 06-03-2020, o MPF ofereceu 

denúncia contra J.L., como incurso no crime previsto no art. 334, § 1º, inciso IV, do CP, 
pela prática dos seguintes fatos: No dia 10-10-2019, no Município de Chapecó/SC, o 
denunciado, consciente da reprovabilidade de sua conduta e voluntariamente, adquiriu, em 
proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência 
estrangeira, desacompanhadas de documentação legal; mercadorias: 270 garrafas de vinho; 
tributos suprimidos: R$ 5.283,36. O Procurador da República oficiante apresentou 
manifestação em separado com proposta de ANPP. O denunciado foi intimado, via 
aplicativo Whatsapp, para comparecimento em audiência para celebração do ANPP 
(certidão nos autos); devidamente intimado, não compareceu na referida audiência, nem 
apresentou justificativa para o não comparecimento. Posteriormente, foi realizada a citação 
do denunciado; conforme a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, o denunciado informou 
que o aparelho de telefone estava danificado. Em resposta à acusação apresentada pela 
defesa do réu, este requer uma nova oportunidade para celebração do ANPP; alega que não 
compareceu à audiência anteriormente designada porque 'se encontrava recolhido na 
penitenciária de Caxias do Sul, conforme faz prova no processo de nº 
50005960520218210097, no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha. Assim 
como seu celular foi apreendido nos autos para investigação. Motivo pelo qual o acusado 
não conseguiu comparecer à audiência'. Diante desses fatos, o Procurador da República 
oficiante negou o oferecimento de ANPP, uma vez que o interessado foi intimado, mas 
deixou de comparecer, injustificadamente; tendo em vista não somente o recebimento da 
denúncia (que torna o oferecimento do acordo precluso), mas, principalmente as razões já 
apontadas pelo d. Juízo Federal (cometimento, em tese, de novo delito). Os autos foram 
remetidos à 2ª CCR. Quanto ao não comparecimento do réu na audiência designada para 
celebração do ANPP, observa-se que, naquele momento, ao que parece, o réu ainda não 
contava com defensor constituído. Sem a notificação prévia do defensor, não há que se 
falar em preclusão da possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. A falta de 
participação do defensor poderá suscitar eventual discussão sobre nulidade processual. 
Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial: JF/JOI/SC-5012217-68.2020.4.04.7201-IANPP, 
Sessão de Revisão nº 811, de 08/06/2021; Auto Judicial: JF-GRU-5001161-
21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de Revisão nº 817, de 09/08/2021. Ainda, sobre a possível 
prática de outro crime por parte do réu, não consta dos autos nenhuma informação concreta 
sobre isso; não há nenhuma informação concreta que indique conduta criminal habitual por 
parte do réu. Por fim, o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram 
obstáculo à celebração do ANPP (Enunciado nº 98/2ª CCR). Necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração dos entendimentos firmados 
pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do 
acordo.  

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

 
442. Expediente: JF-CPS-5005671-

77.2021.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 600/2022 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. 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 
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ACORDO (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISOS II E III). MEDIDA QUE NÃO SE 
MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO 
DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta pela 
prática do crime previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/86. A denúncia foi 
recebida em 05-07-2021. 2. Segundo consta dos autos, no período de março a outubro 
de 2012, J.P.J., E.P., e L.E.F. de A., de forma consciente e voluntária, com unidade de 
desígnio, o primeiro na condição de Prefeito de Paulínia, o segundo na qualidade de 
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município 
de Paulínia (PAULIPREV), e o terceiro na qualidade de Diretor-Presidente de empresa 
especializada em prestar serviços financeiros, distribuidora de títulos e valores 
mobiliários, geriram de modo temerário este Instituto de Previdência ao investirem R$ 
38.300.000,00 (trinta e oito milhões e trezentos mil reais) em fundo de investimento, 
sem adotar em as cautelas necessárias que garantissem a viabilidade financeira e 
segurança dos investimentos. O prejuízo estimado foi de R$ 35.489.274,61 (trinta e 
cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
sessenta e um centavos). 3. O Procurador da República oficiante não ofereceu o ANPP 
pelas seguintes razões: (a) o denunciado L.E., responde à Ação Penal nº 5022185-
74.2020.402.5101, pelos crimes previstos no art. 10 e art. 17, da Lei 7.492/86; (b) 
J.P.J., responde às Ações Penais 0009836-57.2012.826.0428, na 2ª Vara de Paulínia 
por crimes do art. 288 do CP, e art. 89 e art. 96 da Lei 8.666/93; Ação Penal nº 
1005213-20.2018.8026.0428 na 2ª Vara de Paulínia ' por crime do art. 1º do Decreto 
201/67 (crime de responsabilidade de prefeito ' por ordenação de despesa não 
autorizada) e art. 288 do CP; é investigado nos Autos nº 5000663-56.2020.6105, no 
bojo da Operação Falsus, deflagrada em 05/2021, por crime similar ao objeto da 
denúncia, em relação outros investimentos realizados em 2015; (c) embora as folhas 
de antecedentes de E.P., não apresentem anotações, o modus operandi empregado por 
ele revela que teve uma participação ativa e essencial para a prática delitiva, de modo 
que o ANPP não se revela suficiente para a prevenção e repressão do crime. 4. A defesa 
dos réus J.P.J., E.P., interpuseram recurso na primeira oportunidade. Encaminhamento 
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Um dos requisitos 
para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, inciso 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 caso, verifica-se que o 
réu J.P.J., possui registros criminais que indicam conduta criminal reiterada e habitual 
inviabilizando o oferecimento do ANPP. 7. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, 
de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos 
policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para 
caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 8. Em relação ao réu E.P., tem-se com 
acerto as considerações explanadas pelo Procurador oficiante; de fato, a gestão 
fraudulenta de instituto de previdência de servidores públicos, com a perda de milhões 
de reais, revela especial gravidade da conduta praticada, não sendo o ANPP suficiente 
para a reprovação e prevenção da conduta. 9. Inviabilidade do oferecimento de acordo 
de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, incisos II e III, do CPP. 
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). 

 
443. Expediente: JF/MG-0006206-

91.2012.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 532/2022 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. Em 26-03-2021, o MPF ofereceu 

denúncia contra F.A.Q., I.O.M. e R.A.S., como incursos no crime previsto no art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, pela prática dos seguintes fatos: (I) o denunciado 
F.A.Q. manteve, até pelo menos o dia 31-12-2010, depósitos em conta corrente no 
exterior sem declará-los às autoridades brasileiras competentes; (II) a conduta do 
denunciado I.O.M. não se limitou a auxiliar o denunciado F.A.Q. no acolhimento da 
transferência de fundos Suíça-EUA; I.O.M, por si, agindo também de forma livre e 
consciente, manteve vultosos ativos no exterior, igualmente omitidos das autoridades 
brasileiras; (III) assim como I.O.M., seu sócio na empresa [...], o denunciado R.A.S., 
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agindo de forma livre e consciente, também manteve vultosos ativos no exterior, 
igualmente omitidos das autoridades brasileiras. O Juízo Federal absolveu sumariamente 
F.A.Q. e R.A.S.; promoveu emendatio libelli, a fim de atribuir a I.O.M. a prática do crime 
previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, na forma do art. 71 do CP. Instado 
a se manifestar sobre a possibilidade de ANPP em benefício de I.O.M., a Procuradora da 
República oficiante entendeu pelo não cabimento do ANPP com base nos seguintes 
fundamentos: (I) o ANPP constitui instrumento despenalizador concebido para o âmbito 
pré-processual, a ser oferecido de acordo com a discricionariedade regrada do órgão 
ministerial e como mecanismo para evitar a propositura da ação pena; (II) verifica-se no 
caso a existência de vultosos valores no exterior não declarados, circunstâncias que 
indicam que o ANPP não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção 
do crime; (III) empreendidas pesquisas administrativas, apurou o MPF que I.O.M. possui 
outros registros criminais, a indicar reiteração criminosa; I.O.M. é investigado pelos 
crimes previstos no art. 288 e art. 273 do CP; pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 
11.343/2006 e pelo crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, todos em inquéritos 
instaurados pela Polícia Civil de Belo Horizonte. A defesa se insurgiu contra a recusa. 
Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, conforme destacado pela Procuradora da 
República oficiante, o réu I.O.M. é investigado em diversos inquéritos policiais pela 
prática de crimes; trata-se de cenário indicativo de conduta criminal habitual de sua parte; 
não cabimento do ANPP, nos termos do 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). 

 
444. Expediente: JF/MG-0020961-

76.2019.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 597/2022 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 os réus, como incursos no crime do art. 183, caput, da Lei nº 9.472/1997. 
Consta que em 05-05-2019, o réu concorreu para o desenvolvimento clandestino de 
atividades de telecomunicações por uma Rádio, fazendo uso de radiofrequência em 
98,7MHz. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 25-07-2019. Instado, o MPF ser cabível 
proposta de ANPP ao réu; não obstante, o Procurador oficiante refluiu quanto à proposta 
de ANPP, basicamente aduzindo que 'as recentes decisões proferidas no âmbito da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, o enunciado n.º 20 editado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e 
o entendimento doutrinário, em relação à irretroatividade da Lei n.º 13.964/2019 após o 
recebimento da denúncia', e assim requereu o prosseguimento do feito. A DPU 
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 25/07/2019, 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. 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'. Necessidade de 
retorno dos autos ao membro do MPF 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). 

 
445. Expediente: JF/MG-0023069-

78.2019.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 507/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. Em 14-05-2019, o 

MPF ofereceu denúncia contra A.L., como incurso no crime previsto no art. 183 da Lei 
nº 9.472/1997, pela prática dos seguintes fatos: 'A Claro S.A, constatou irregularidades 
na utilização dos seus pacotes de internet por um de seus contratantes, e mediante vistoria 
técnica no estabelecimento localizado [...], verificou-se que [A.L.], comercializava seu 
sinal de internet. ['] Ato contínuo, foi apresentado requerimento para instauração de 
inquérito policial para apuração, que resultou no cumprimento de mandado de busca e 
apreensão, no dia 21/03/2017, ocasião em que foram apreendidos equipamentos de 
informática, telefonia e internet'. Inicialmente, observa-se que o Procurador da República 
oficiante manifestou interesse em oferecer ANPP ao denunciado. No entanto, no decorrer 
do processo, o Procurador da República oficiante apresentou manifestação pelo não 
cabimento do ANPP, 'considerando as recentes decisões proferidas no âmbito da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, o enunciado n.º 20 editado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e 
o entendimento doutrinário, em relação à irretroatividade da Lei n.º 13.964/2019 após o 
recebimento da denúncia'. A defesa apresentou manifestação conforme o art. 28-A, § 14, 
do CPP; alegou que o ANPP deve ser oportunizado em todos os processos penais em 
andamento, independentemente da fase em que se encontrem; a própria Lei 13.964/2019 
não estabelece limite temporal algum. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. 
Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após 
o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho 
em respeito ao princípio da colegialidade. Em que pese a existência de julgados no 
sentido de que o ANPP não seria cabível em momento posterior ao recebimento da 
denúncia, trata-se de matéria que não foi pacificada na Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores. Assim, deve preponderar o entendimento fixado no Enunciado nº 98, desta 
2ª CCR, que estabelece que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não 
configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara, e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução 
dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins 
do disposto no art. 28-A do CPP.  

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

 
446. Expediente: JF/MG-1001211-

37.2020.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 517/2022 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. 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 
na qual o réu foi denunciado pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86. A 
denúncia foi recebida em 29-11-2019. 2. Consta dos autos que durante o período de 21-
01-2015 a 28-08-2018, o denunciado P.H.P.G., na condição de presidente de sociedade 
que oferece proteção automotiva, comercializou irregularmente o produto denominado 
'proteção veicular', agindo como se instituição financeira fosse, captando, intermediando 
e aplicando recursos financeiros de terceiros, bem como administrando seguros, sem que 
houvesse a devida anuência dos órgãos competentes. 3. O MPF deixou de ofertar 
proposta de ANPP pelas seguintes razões: (a) não constar dos autos a confissão da prática 
do delito; e (b) o acusado foi denunciado no âmbito dos autos nº 2225-98.2019.4.01.3803, 
por fatos análogos, o que demonstra reiteração na conduta criminosa. 4. Recurso da 
defesa e remessa dos autos à 2ª CCR para revisão (CPP, art. 28-A, §14). 5. Quanto à 
ausência de confissão, observa-se que não há óbice à sua promoção no momento 
processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal, dado a 
confissão ser parte integrante do ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR ao 
caso. 6. Ainda, o art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP estabelece que o ANPP não se aplica 
na hipótese de ser o agente reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. 7. Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento 
no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, 
óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
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1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 8. 
Contudo, no caso, não é possível afirmar que o Processo nº 2225-98.2019.4.01.3803 seja 
suficiente para evidenciar conduta criminal habitual ou reiterada. Isso porque o Juízo 
Federal de primeiro grau proferiu sentença, na qual rejeitou a denúncia oferecida, tendo 
o MPF recorrido dessa decisão ao TRF 1ª Região, havendo manifestação do PRR pelo 
desprovimento do recurso interposto pela acusação. 9. Considerando as peculiaridades 
do caso concreto, verifica-se que a conduta criminal 'habitual, reiterada ou profissional' 
(CPP, art. 28-A, §2°, II), por parte do denunciado, como causa impeditiva ao 
oferecimento do acordo, não restou evidenciada. 10. Necessidade de retorno dos autos 
ao Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do 
acordo, podendo apresentar novos elementos que comprovem a reiteração criminosa ou 
ainda outros dados que não justifiquem o acordo. Havendo discordância, faculta-se ao 
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação 
de outro membro para dar continuidade ao feito.  

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

 
447. Expediente: JF/MG-1014284-

76.2020.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 424/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pela prática do crime do art. 289, § 1º do CP (moeda falsa), por 02 vezes, 
sendo a segunda na modalidade tentada (art. 14, inciso II, CP), em continuidade delitiva 
(art. 71 do CP). No dia 26-11-2019 o denunciado compareceu a um estabelecimento 
comercial, em Belo Horizonte, e comprou duas latas de cerveja, pagando com 01 cédula 
falsa no valor de R$ 50,00 e recebendo como troco a quantia de R$ 40,00. Denúncia 
recebida em 11-03-2020. O MPF considerou não ser possível o oferecimento do ANPP 
em virtude da existência de elementos que apontam para uma conduta criminosa habitual 
e reiterada por parte do acusado, tendo em vista ele já ter sido preso anteriormente pelo 
mesmo crime de moeda falsa; e pelos registros criminais juntados aos autos os quais 
demonstram que também já foi indiciado pelo delito de posse irregular de arma de fogo. 
A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Revisão (28-A, § 14, do CPP). 
De fato, conforme consta dos autos, o denunciado apresenta conduta criminosa habitual, 
um vez que apresenta contumácia na prática criminosa, principalmente do crime de 
moeda falsa. Logo, não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

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

 
448. Expediente: JF/MG-1032327-

61.2020.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 525/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Em 27-08-2021, o MPF ofereceu 

denúncia contra C.M.M.O., como incurso no crime previsto no art. 241-A da Lei nº 
8.069/90, pela prática dos seguintes fatos: 'O denunciado divulgou por meio da rede 
mundial de computadores imagens de conteúdo sexual envolvendo 
crianças/adolescentes, nos dias 06/06/2013, 13/07/2013 e 16/10/2013, no sítio eletrônico 
https://imgrsc.ru, hospedado na Rússia'. O Procurador da República oficiante se 
manifestou pelo não oferecimento de ANPP (I) ante o contexto de continuidade delitiva 
(conduta criminal reiterada); (II) além de não ser a medida suficiente para prevenção e 
repressão do crime, dada a elevada gravidade da lesão ao bem jurídico penalmente 
tutelado. A defesa manifestou interesse em celebrar ANPP; alegou que o réu preenche 
todos os requisitos legais para concessão do ANPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 
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 
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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, 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. 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). 

 
449. Expediente: JF/PPA/MS-APN-0001096-

33.2015.4.03.6005 - Eletrônico  
Voto: 437/2022 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE PONTA 
PORÃ/MS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal ' IANPP. Ação Penal. Réus denunciados pela 

prática da conduta tipificada no art. 180, caput, (receptação) e art. 304 c/c art. 297 (uso de 
documento público materialmente falso), na forma do art. 29 e art. 69 do CP; réus 
conduziam veículo roubado em região de fronteira com o Paraguai, apresentando 
documento falso aos policiais rodoviários federais que os abordaram. O MPF manifestou-
se pelo não cabimento do ANP pelas questões do crime em concreto, já que 'os réus foram 
flagrados transportando veículo roubado, apresentando documento falso, para região de 
fronteira; é sabido que essa região de fronteira é o maior corredor de tráfico de drogas do 
país, conhecido como `Rota Caipira'; de regra, os veículos são vendidos no Paraguai, e 
jamais são encontrados, ou eles são preparados para o retorno desses veículos para o país 
com drogas, sendo a reprovabilidade maior do que seria em outros centros do país'. 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, 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 17-06-2015, 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. 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, o Procurador da República oficiante manifestou-
se pelo não cabimento do ANPP, pois não seria suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime em questão. Vale dizer, o Procurador oficiante fundamentou com base em 
circunstância concreta, considerando a relevância das condutas ilícitas praticadas em local 
de fronteira e em rota conhecida de tráfico internacional de entorpecentes. 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). 

 
450. Expediente: JF/PR/CAS-5007367-

40.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 508/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. Em 14-07-2021, o 

MPF ofereceu denúncia contra J.J.O. e W.A.A., como incurso nos crimes previstos 'nos 
artigos 334, §1º, inciso IV (descaminho); 334-A, § 1º, incisos I e V, do Código Penal c/c 
artigo 3º do Decreto-lei 399/68 ( contrabando de cigarros); e 334-A, § 1º, incisos I e V, do 
Código Penal (contrabando de medicamentos), em concurso material (artigo 69 do CP), 
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face aos crimes de contrabando e descaminho e em concurso formal (artigo 70 do CP), em 
relação aos dois delitos de contrabando', pela prática dos seguintes fatos: No dia 18-03-
2021, em Cascavel/PR, os denunciados, agindo em união de desígnios, com vontade livre 
e cientes da ilicitude de suas condutas, iludiram o pagamento de imposto devido pela 
entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional, uma vez que importaram, 
adquiriram, receberam e transportaram mercadorias de origem estrangeira (celulares, 
perfumes, etc), desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular 
internalização e recolhimento de valores dos tributos devidos (valor das mercadorias: R$ 
882.030,12, valor dos tributos iludidos: R$ 441.015,06); nas mesmas condições de tempo 
e lugar acima mencionados, os denunciados transportaram, após terem importado, 
adquirido e recebido, no interior de caminhão, acoplado ao semirreboque, 2.000 (dois mil) 
maços de cigarros de origem estrangeira e, portanto, de introdução proibida em território 
nacional; ainda em iguais condições tempo e lugar referidos, os denunciados transportaram, 
após terem importado, adquirido e recebido, no interior de caminhão, acoplado ao 
semirreboque, 16 unidades de substâncias anabolizantes e medicamentosas da República 
do Paraguai, medicamentos, sem registro no órgão de vigilância competente (ANVISA) e 
de comercialização proibida em todo o território nacional. A Procuradora da República 
oficiante entendeu ser incabível a celebração de ANPP, uma vez que dado o alto valor de 
tributos iludidos, bem como pelo modus operandi do delito ' que evidencia a preparação e 
possível participação de organização criminosa voltada a prática de contrabando e 
descaminho, entende não ser cabível o acordo para a prevenção e repressão do crime. A 
defesa de W.A.A. se manifestou; ponderou que o alto valor dos tributos que teriam sido 
iludidos não se mostra como óbice ao oferecimento do ANPP; alegou que o entendimento 
manifestado pelo Ministério Público Federal macula o princípio da presunção de inocência, 
visto que antecipa juízo de culpa tanto sobre os fatos imputados como acerca da 
participação do acusado em organização criminosa, sendo que tal conduta sequer foi objeto 
da denúncia. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, não se mostra cabível o 
oferecimento do ANPP. Isso porque, conforme a descrição dos fatos constante da denúncia, 
há indícios consideráveis de que se está diante de conduta criminal profissional, tendo em 
vista o alto valor das mercadorias descaminhadas, bem como a grande quantidade de 
cigarros contrabandeados (art. 28-A, § 2º, inciso II, CPP). Tal contexto acentua a 
reprovabilidade da conduta criminosa em questão. 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). 

 
451. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5076057-

39.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 506/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. Em 12-11-2015, o 

MPF ofereceu denúncia contra J.B.X., como incurso no crime previsto no art. 334, § 1º, 
inciso III, CP, pela prática dos seguintes fatos: em 27-03-2013, durante uma abordagem 
empreendida pela equipe da Polícia Rodoviária Federal no Município de Balsa Nova/PR, 
o denunciado foi surpreendido transportando, no exercício de atividade comercial 
clandestina, mercadorias de procedência estrangeira e desacompanhadas de documentação 
legal, as quais havia importado fraudulentamente; mercadorias apreendidas: eletrônicos, 
brinquedos e peças de vestuário; valor das mercadorias: R$ 5.096,31; posteriormente, em 
10-08-2014, durante nova abordagem empreendida pela equipe da Polícia Rodoviária 
Federal no Município de Balsa Nova/PR, em ônibus de turismo, o denunciado foi 
surpreendido em nova empreitada transportando, no exercício de atividade comercial 
clandestina, mercadorias de procedência estrangeira e desacompanhadas de documentação 
legal, as quais havia importado fraudulentamente; valor das mercadorias: R$ 7.297,75. O 
Procurador da República oficiante se manifestou pelo não cabimento do ANPP; entendeu 
que, uma vez recebida a denúncia, não há que se falar em proposta de acordo de não 
persecução penal; destacou que a natureza jurídica do acordo é a de um negócio jurídico 
pré-processual, consistente em uma alternativa à propositura da ação penal. A defesa 
apresentou manifestação conforme o art. 28-A, § 14, do CPP; defendeu que o entendimento 
mais adequado é de que o ANPP é mais benéfico ao acusado e, assim, deve ser 
oportunizado, se preenchidos os requisitos legais, mesmo para os casos em que já há 
processo criminal em trâmite. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, 
ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao 
princípio da colegialidade. Em que pese a existência de julgados no sentido de que o ANPP 
não seria cabível em momento posterior ao recebimento da denúncia, trata-se de matéria 
que não foi pacificada na Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Assim, deve 
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preponderar o entendimento fixado no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR, que estabelece que 
o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração 
de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela Câmara, e análise dos demais requisitos 
exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

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

 
452. Expediente: JF/PR/FOZ-ANPP-5000295-

74.2022.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 453/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O réu foi denunciado pela prática 

do crime previsto no art. 334, § 1º, inciso I, do CP, c/c art. 2º e art. 3º do DL 399/68 e art. 
62, inciso IV, do CP. Segundo a denúncia, o réu transportou 17.350 maços de cigarros de 
origem estrangeira, em 03-05-2021. O Procurador oficiante recusou a proposta para 
celebração do ANPP, pois o réu responde pelo mesmo crime na Justiça Federal de 
Maringá/PR, praticado 5 (cinco) meses antes dos fatos aqui trazidos, com o mesmo modus 
operandi, qual seja, utilizando de veículo alugado, o que evidencia conduta criminosa 
habitual. A defesa do réu peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram 
remetidos à 2ª CCR. 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 ANPP não se aplica na hipótese de ser o réu reincidente 
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. No caso, tem-se que foram 
apreendidos 17.350 maços de cigarro com o acusado, o qual fez uso de veículo alugado 
para o transporte, bem como destruiu aparelho celular de modo a impedir que a autoridade 
policial obtivesse mais informações sobre o delito. Ademais, a quantidade apreendida 
denota atividade criminosa profissional. Assim, mostra-se inviável o oferecimento do 
ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP). Por outro lado, neste caso, verifica-se, 
diante das circunstâncias concretas, que a conduta dele se deu de modo profissional na 
prática do crime de contrabando de grande vulto. O ANPP não se mostra necessário, 
suficiente e adequado. Esse 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 nº 781, de 21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de 
Revisão nº 778, de 17/08/2020; Auto Judicial JF/PR/GUAI-5000472-27.2021.4.04.7017-
APN, Sessão de Revisão nº 805, de 14/04/2021. Inaplicabilidade do acordo de não 
persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, 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). 

 
453. Expediente: JF/PR/FOZ-ANPP-5001689-

19.2022.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 586/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 22-09-2021, o MPF ofereceu 

denúncia contra V.B. e C.L., como incursos no crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 
8.137/90, pela prática dos seguintes fatos: Nos anos calendários 2012 a 2014, os 
denunciados, em unidade de desígnios, com vontades livre e consciente da reprovabilidade 
de suas condutas, na qualidade de representantes legal da pessoa jurídica [...], reduziram o 
recolhimento de Simples Nacional através de omissões de informações à Receita Federal 
do Brasil; de acordo com o Processo Administrativo Fiscal nº 10945.720748/2017-72, 
lavrou-se Auto de Infração do Simples Nacional, para exigir da [...], o crédito tributário de 
R$ 1.306.949,30, incluídos juros de mora e multa qualificada (150%) em virtude de 
irregularidades cometidas nos anos calendários de 2012-2014. O Procurador da República 
oficiante considerou não ser cabível a celebração de ANPP; ponderou que, no caso em tela, 
em que há elevada quantia em tributos iludidos, o oferecimento de um acordo, em valor a 
menor ao crédito tributário devido, não poderia ser firmado; aceitar de forma contrária, 
pode levar a uma proteção insuficiente dos bens jurídicos lesionados; por outro lado, não 
faria sentido ofertar um ANPP com valor igual ao crédito tributário, pois a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal reconhece que o pagamento do crédito tributário realizado, 
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a qualquer momento, extingue a punibilidade, mesmo que depois da sentença com trânsito 
em julgado. A defesa de C.L. apresentou resposta à acusação, na qual manifestou interesse 
na celebração de ANPP; solicitou a remessa dos autos ao órgão revisor. Os autos foram 
encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo posicionamento pessoal quanto ao não 
cabimento do ANPP em face do alto valor do prejuízo causado. No entanto, em 
homenagem ao princípio da colegialidade, passa-se ao exame dos aspectos deste caso. 
Quanto ao fundamento do alto 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 (por exemplo, os 
fatos praticados e suas circunstâncias) sobre a necessidade e suficiência para reprovação e 
prevenção do crime, o que não se verificou nos autos. Caso preenchidos os demais 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o 
pagamento do débito da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais outras 
condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada ao réu, e, sendo 
recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. Necessidade 
de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara, e análise dos demais requisitos exigidos para a 
celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e 
abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

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

 
454. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5016103-

56.2021.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 484/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ' IANPP. RECUSA DO 

MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA 
CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO II). PROSSEGUIMENTO 
DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação 
Penal, na qual o MPF ofereceu denúncia contra o réu, em 24-08-2021, como incurso no 
crime tipificado no art. 334-A, § 1º, inciso II, do CP, c/c art. 1º, § 3º, do Decreto-Lei nº 
1.593/77, e do art. 132 e art. 330 do CP. 2. O denunciado foi flagrado quando dirigia veículo 
de passeio transportando 1.160 maços de cigarros de procedência estrangeira, sem a devida 
documentação comprobatória de sua regular importação. Empreendeu fuga em alta 
velocidade, sendo perseguido por cerca de 8 Km, até parar após a polícia precisar fazer 
disparos de arma de fogo no pneu. 3. O MPF recusou o oferecimento do ANPP, entendendo 
que 'Conforme pesquisa no sistema Comprot, em anexo, o denunciado é parte interessada 
em quatro processos administrativos, todos devidos a fatos ocorridos em um curto espaço 
de tempo. Além disso, o denunciado também é réu em outra ação penal, de nº 5002961-
73.2021.4.04.7005, onde responde por outro crime de contrabando cometido apenas dois 
meses após os fatos narrados nesta peça'. 4. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 
14, do CPP. 5. O art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na 
hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. 6. Como bem pontuado nos autos, as circunstâncias da apreensão denotam que 
o investigado faz da atividade criminosa seu meio de vida, inclusive com fortes indícios de 
participação em esquema de contrabando de cigarros. 7. No caso, tem-se que foram 
encontrados 1.160 maços de cigarro com o acusado, tendo empreendido fuga por cerca de 
8 Km após a ordem de parada, colocando em risco os demais usuários da rodovia; 
circunstâncias que denotam atividade criminosa profissional. Assim, mostra-se inviável o 
oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso 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). 

 
455. Expediente: JF-RJ-ANPP-5130706-

79.2021.4.02.5101 - 
Eletrônico  

Voto: 530/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 30-10-2021, o MPF 

ofereceu denúncia contra A.R.F., como incursa no crime previsto no art. 289, § 1º, do 
CP, pela prática dos seguintes fatos: A denunciada, em 26-10-2021, foi presa em 
flagrante delito ao ser abordada por policiais militares que, após a realização de busca 
pessoal, encontraram em sua posse livre e consciente, duas notas falsas de R$ 200,00 
(duzentos reais); consta nos autos que, na ocasião, a denunciada entrou em um 
estabelecimento comercial e, após escolher um determinado produto, dirigiu-se ao 
caixa e, com vontade livre e consciente de introduzir na circulação, apresentou uma 
nota falsa de R$ 200,00 (duzentos reais) para pagamento. O Procurador da República 
oficiante se manifestou pelo não cabimento do ANPP em razão da conduta criminal 
reiterada da denunciada; a Folha de Antecedentes Criminais aponta a existência de uma 
anotação de prisão em flagrante pelo delito de moeda falsa, no dia 06-02-2021, bem 
como de um processo em que foi condenada como incurso na prática do crime 
tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, sem, contudo, haver transitado em 
julgado. A defesa se insurgiu contra a recusa. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De 
fato, conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, a denunciada registra 
outras anotações em sua folha de antecedentes criminais; trata-se de cenário indicativo 
de conduta criminal habitual de sua parte; não cabimento do ANPP, nos termos do 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). 

 
456. Expediente: JF-RJ-AP-

2001.51.01.527491-5 - 
Eletrônico  

Voto: 598/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. RECUSA 

DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 
REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU 
REITERADA (ART. 28-A, § 2°, INC. 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 prática da conduta tipificada no art. 297 
do CP. 2. Consta da denúncia, em síntese, que a acusada L.M., em 13-04-2004, foi 
repatriada ao tentar ingressar nos Estados Unidos da América portando passaporte 
falso em nome de terceira pessoa. Na execução da empreitada ilícita, contou com o 
auxílio do denunciado A.S.A.A., a quem pagou U$ 9000,00 (nove mil dólares) pela 
confecção do passaporte adulterado. A denúncia foi recebida em 28-09-2005; L.M., foi 
sentenciada e condenada; quanto a A.S.A.A., foi declarada, em 08-05-2008, a 
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 
CPP. 3. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP pelas seguintes razões: 
(a) não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia; (b) o denunciado não 
confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal; (c) existem 
elementos nos autos que indicam conduta criminal habitual e profissional, o que 
também impossibilita a formulação da proposta, ante ao que previsto no 28-A, § 2º, 
inciso II, do CPP. 4. A defesa de A.S.A.A., peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, 
do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 5. A regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, 
do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente 
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No caso, como 
bem observou o Procurador oficiante, após uma rápida pesquisa no sistema 
único/MPF, verificou-se a existência de extensa lista (aproximadamente 20 
procedimentos) apontando diversas investigações/processos/procedimentos em nome 
do denunciado, inclusive por fatos semelhantes aos aqui apurados. a evidenciar 
conduta criminal reiterada e habitual. 7. Nesse sentido, 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). 8. 
Assim, mostra-se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, 
do CPP); há nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada e 
habitual. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 
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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). 

 
457. Expediente: JFRJ/CAM-ANPP-5012192-

64.2021.4.02.5103 - Eletrônico  
Voto: 518/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE CAMPOS  
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 os réus, como incursos no crime do art. 183, caput, da Lei nº 9.472/1997. 
Consta que, em 02-04-2015, os réus concorreram para o desenvolvimento clandestino de 
atividades de telecomunicações, uma vez que foram flagrados realizando serviços de 
instalação com fornecimento de equipamentos para fins de transmissão/recepção, por 
fio/cabo, de sinais, imagens, sons e informações de naturezas diversas, comumente 
chamado de "sinal de TV a cabo'. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 09-07-2018. 
Instado, o MPF apresentou proposta de ANPP aos réus em um primeiro momento; contudo, 
o Procurador oficiante posteriormente retirou a proposta de ANPP, basicamente aduzindo 
'que o STJ e o STF decidiram pela possibilidade do oferecimento de acordo de não 
persecução penal apenas até antes do recebimento da denúncia', e assim requereu o 
prosseguimento do feito. A defesa do réu M.A.P.G., 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 09-07-2018, 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. 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'. 
Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF 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). 

 
458. Expediente: JF-RJ-5085429-

40.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 562/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Em 06-08-2021, o MPF 

ofereceu denúncia contra A.R.A., como incursa no crime previsto no art. 304 c/c art. 
299 do CP, pela prática dos seguintes fatos: Em 14-01-2013, a denunciada usou 
documento público falso (falsa cédula de identidade) perante a Delegacia de Imigração 
da Polícia Federal do Rio de Janeiro (DELEMIG/RJ) e obteve passaporte em nome de 
outra pessoa. O MPF entendeu ser incabível a celebração de ANPP, com base nos 
seguintes fundamentos: (I) conforme folha de antecedentes juntadas em anexo, a 
denunciada não atende aos requisitos subjetivos para celebração de ANPP (art. 28-A 
do CPP); (II) entende que o ANPP não seria necessário e suficiente para a reprovação 
do crime ora imputado a denunciada; como narrado da denúncia, a denunciada admitiu 
ter cometido o crime de homicídio no ano de 1985 e alegou que, com receio de 
represálias, assumiu nova identidade civil. A defesa apresentou manifestação com base 
no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Compulsando os autos, 
verifica-se que a denunciada foi beneficiada com transação penal no ano de 2018. 
Dessa forma, a denunciada se enquadra na hipótese de não cabimento de ANPP (art. 
28-A, § 2º, inciso III, do CPP). Diante disso, não se mostra cabível a celebração do 
ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das 
providências cabíveis.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 
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459. Expediente: JF-RJ-5118976-
71.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 599/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ' IANPP. RECUSA 

DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 
REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU 
REITERADA (ART. 28-A, § 2°, INC. II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. 
Ação Penal na qual a ré foi condenada pela prática da conduta tipificada no art. 289, § 
1° do CP. 2. Consta dos autos que, em 12-04-2021, a denunciada foi surpreendida tendo 
sob sua guarda 01 (uma) cédula falsa de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual tentou, por 
diversas vezes, introduzir em circulação ao pegar um táxi. Denúncia recebida em 19-
11-2021. 3. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP pelas seguintes 
razões: 'a análise da FAC da denunciada, em anexo, revela a existência de diversas 
anotações criminais, destacando-se, dentre elas, uma anotação referente ao mesmo 
crime pelo qual está sendo aqui denunciada. Deste modo, deduz-se que a denunciada 
faz do crime seu meio de vida. Acrescente-se que as anotações datam de 2012 até o 
corrente ano'. 4. A DPU, em sua primeira manifestação nos autos, peticionou nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, destacando que a ré possui apenas uma condenação 
definitiva, já depurada. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 5. A regra do art. 28-A, § 
2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado 
reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No caso, 
como bem observou o Procurador oficiante, a ré ostenta extensa folha de antecedentes 
criminais, sendo a maior parte das anotações por crime de furto, a qual foi condenada 
em uma das oportunidades; além disso, consta que em 14-04-2020, a denunciada foi 
flagrada tentando efetuar uma compra com duas notas de R$ 200,00 falsificadas, em 
estabelecimento comercial localizado em um shopping, a evidenciar conduta criminal 
reiterada e habitual. 7. Nesse sentido, 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). 8. Assim, mostra-
se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP); há nos 
autos elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada e habitual. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

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

 
460. Expediente: JF-SJC-5000513-

47.2021.4.03.6103-IP - 
Eletrônico  

Voto: 448/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 297 c/c art. 304. O réu apresentou, 
no dia 28-01-2021, carteira de nacional de habilitação falsa a policiais rodoviários 
federais quando abordado. A denúncia ainda não foi recebida pelo Juízo, tendo em 
vista o pedido da defesa de formulação de ANPP. Instado, o MPF entendeu pelo não 
cabimento da ANPP em razão da ausência de confissão do réu em sede judicial. A 
defesa do réu peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Quanto à ausência de 
confissão, observa-se que não há óbice à sua promoção no momento processual, ou 
seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal, dado a confissão ser parte 
integrante do ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Necessidade de 
retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para 
a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e 
abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 
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461. Expediente: JF/SP-5004547-
93.2019.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 433/2022 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. O MPF ofereceu 

denúncia contra o réu, como incurso no crime do art. 171, § 3º, c/c art. 71. Consta que, 
no ano de 2011, em São Paulo/SP, o réu obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, 
consistente em saque de 5 (cinco) parcelas do seguro-desemprego, em prejuízo do FAT 
- Fundo de Amparo ao Trabalhador, mediante meio fraudulento, consistente na 
apresentação de documentos ideologicamente e materialmente falsos; no mesmo ano 
ainda realizou, indevidamente, saque de sua conta de FGTS com base em demissão sem 
justa causa fictícia de seu empregador. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 1º-06-
2021. 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 1º-06-2021, 
após a vigência da nova regra. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. 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'. Necessidade de retorno dos 
autos ao membro do MPF 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). 

 
462. Expediente: JF/UMU-5008784-

31.2021.4.04.7004-APN - 
Eletrônico  

Voto: 468/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. RECUSA DO 

MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA 
CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO II). 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução 
Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o MPF ofereceu denúncia contra o réu, em 17-08-
2021, como incurso no crime tipificado no art. 334-A, § 1º, incisos I e IV e art. 330 na 
forma do art. 69 do CP. Denúncia recebida em 20-08-2021. 2. O denunciado foi flagrado 
quando dirigia veículo com placa adulterada, transportando 810 caixas de cigarros de 
procedência estrangeira (405.010 maços), sem a devida documentação comprobatória de 
sua regular importação. Em depoimento, o acusado afirmou que recebeu a quantia de R$ 
8.000,00 para realizar o transporte dos cigarros estrangeiros. 3. O MPF recusou o 
oferecimento do ANPP, entendendo que 'as circunstâncias descritas nos autos 
documentam a apreensão de vultosa carga de cigarros contrabandeados (cerca de 810 
caixas, 405.010 maços, ao todo). Nesse passo, verifica-se a presença de elementos que 
indicam a adesão/ligação do denunciado à possível estrutura criminosa organizada, a 
exemplo do uso de caminhão e do semirreboque com placas adulteradas e da intensa 
atividade criminosa evidenciada na comunicação e instrução entre dois grupos de 
whatsapp relatados na Informação de Polícia Judiciária nº 1150051/2020 (evento 69, p. 
03/22) a apontar para uma conduta criminal profissional no contexto de crimes 
transfronteiriços. Dessa forma, evidencia-se que eventual oferta do acordo se mostraria 
insuficiente à reprovação e prevenção de tal conduta. Além disso o denunciado conta com 
outros registros de apreensão de mercadorias no sistema COMPROT (anexo) uma no ano 
de 2017, outra em 2018 e também no ano de 2021, o que demonstra que ele nunca deixou 
de se dedicar ao contrabando/descaminho, já que as apreensões são anteriores e 
posteriores a que é objeto dos presentes autos, ocorrida em 2020, de modo que a conduta 
criminal habitual, reiterada e profissional certamente deve ser obstáculo ao oferecimento 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 296 
 

 
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. 

 

do acordo, à luz do que dispõe artigo 28-A, §2º, inciso II, do CP.' 4. A defesa peticionou 
com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o 
ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos 
que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. Como bem pontuado nos autos, as 
circunstâncias da apreensão denotam que o investigado faz da atividade criminosa seu 
meio de vida, inclusive com fortes indícios de participação em esquema de contrabando 
de cigarros. 7. No caso, tem-se que foram encontrados 405.010 maços de cigarro com o 
acusado, que dirigia veículo com sinais de identificação adulterados e mediante o 
recebimento de R$ 8.000,00 como pagamento pelo transporte; circunstâncias que 
denotam atividade criminosa profissional. Assim, mostra-se inviável o oferecimento do 
ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso 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). 

 
463. Expediente: TRF1/DF-0025607-

04.2011.4.01.3900-ACR - 
Eletrônico  

Voto: 435/2022 Origem: TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL 1ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 1a REGIÃO 
NO CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que a ré foi condenada, em primeira instância, 
pela pratica do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. 2. Após interposição de apelação e 
remessa dos autos ao TRF1, a Desembargadora Relatora determinou a intimação da defesa 
para que manifeste o interesse da ré sobre a propositura do acordo de não persecução 
penal, no prazo de 20 dias. Sem manifestação da DPU, a Procuradoria Regional requereu 
a intimação pessoal da apelante. Apesar de intimada, a apelante não se manifestou sobre 
o ANPP. 3. O Procurador Regional da República, por sua vez, manifestou-se 'no sentido 
de que sejam remetidos os autos ao juízo de primeiro grau, para análise, pelo promotor 
natural, da possibilidade de cabimento e oferecimento do Acordo de Não Persecução 
Penal'. 4. A Desembargadora determinou o encaminhamento dos autos à 2ª CCR, para as 
providências cabíveis, considerando a decisão proferida pela AJCA do Gabinete do 
Procurador-Geral da República no Procedimento de Conflito de Atribuição 
1.00.000.021313/2020-06. 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. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o 
ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento 
JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 
22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à 
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 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 
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condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo 
TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09-06-
2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, observa-se a 
existência de notícias acerca da celebração de acordos por membros atuantes nos Tribunais 
Regionais Federais. 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, a atribuição para a análise da possibilidade 
de oferecimento de ANPP no caso concreto é da Procuradoria Regional da República da 
1a Região. 11. Designação de outro membro do MPF com atuação na PRR da 1a Região, 
em respeito à independência funcional do ora oficiante.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República da 1ª Região para análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
464. Expediente: 1.29.018.000202/2021-21 - Eletrônico  Voto: 62/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE 

DESCAMINHO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS 
EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM CURITIBA/PR. EMPRESA 
INVESTIGADA COM SEDE EM SÃO PAULO/SP. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF 
SUSCITADO (PRM-PASSO FUNDO/RS), OFICIANTE NO LOCAL DO 
DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. 1. Notícia da fato, inicialmente autuada 
na PR/PR, para apurar a possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), pelos 
responsáveis legais de empresa privada sediada em Passo Fundo/RS. 1.1. Segundo consta, 
durante operação de fiscalização no estabelecimento comercial de empresa de transporte 
localizada na cidade de Curitiba/PR, houve a apreensão de mercadorias estrangeiras 
desprovidas de documentação de regular importação, remetidas por representante legal de 
empresa a partir da cidade de Três Passos/RS. 1.2. O Procurador da República oficiante na 
PR/PR promoveu o declínio de atribuições à PRM ' Passo Fundo/RS, em decorrência do 
endereço da entidade empresarial remetente ser na cidade de Três Passos/RS. 1.3. O Procurador 
da República oficiante na PRM ' Passo Fundo/RS declinou de sua atribuição à PR/BA, em 
virtude do investigado, representante legal da empresa autuada, ter naturalidade e endereços na 
cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, além de que o telefone da empresa remetente das 
mercadorias ter DDD do mesmo Estado. Assim, salientou que 'o entendimento mais recente é 
de que a competência para a persecução penal dos crimes de contrabando/descaminho em caso 
de apreensão de mercadorias remetidas via postal é fixada pelo local do domicílio do 
investigado, nos termos do recente enunciado nº 95 da 2ª CCR'. 1.4. A Procuradora da 
República oficiante na PR/BA suscitou este conflito negativo de atribuições; apresenta os 
seguintes fundamentos: (1) a empresa investigada, ou seja aquela autuada pela Receita Federal, 
é firma individual que possui sede na cidade de Três Passos/RS; (2) não há que se confundir o 
local de exercício da atividade empresarial com o domicílio do representante legal da empresa. 
1.5. Revisão (art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93). 2. No caso, trata-se de mercadorias 
estrangeiras apreendidas em trânsito. Por outro lado, os fatos se revestem de circunstâncias 
peculiares que merecem ser levadas em consideração para fixar a atribuição do MPF para 
proceder à investigação da materialidade dos fatos e respectiva autoria. 2.1. Inicialmente, cabe 
ressaltar que a regra geral é a de que o lugar da infração determina a competência criminal 
(CPP, art. 69, I); o domicílio ou residência do réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, II). Por 
outro lado, estas regras processuais para determinar a competência devem ser interpretadas de 
maneira teleológica e com base nas garantias e princípios constitucionais. 2.2. Nesse sentido, 
não obstante a Súmula n° 151 do STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da 
apreensão dos bens em casos de descaminho e contrabando, verifica-se que tal entendimento 
foi mitigado recentemente pela 3ª Seção do STJ (CC 172.392), na hipótese em que a mercadoria 
ingressou no território nacional por atuação de empresa importadora, sendo apreendida ainda 
em trânsito, como no fato ora em análise. Nesse caso, a orientação é de fixar a competência em 
favor do Juízo do local do domicílio da empresa tida como importadora (investigada), em 
prestígio ao princípio da celeridade processual, pois, caso contrário, todos os atos necessários 
à investigação serão realizados à distância. 2.3. De acordo com o referido julgado "à luz da 
mesma interpretação teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP que inspirou a 
Súmula n. 151/STJ, na singularidade do caso concreto, em que o delito de descaminho em tese 
praticado foi constatado em procedimento de fiscalização aduaneira, quando a mercadoria 
encontrava-se em trânsito em local distante da sede da empresa importadora, excepcionalmente, 
deve ser fixada a competência do Juízo do local da sede da pessoa jurídica, onde haverá maior 
facilidade de colheita de provas bem como do exercício da ampla defesa." (CC 172.392/SP, 
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Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 29/06/20201). 
2.4. Na mesma linha, no julgamento do CC 177.727/CE, restou decidido que "encontrando-se 
a mercadoria em trânsito e distante do local do suposto domicílio do responsável pela 
importação irregular, é viável a fixação de competência do Juízo do local no domicílio da 
pessoa investigada, em prol da maior facilidade de obtenção de provas e do exercício da ampla 
defesa" (CC 177.727/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Decisão em 
09/03/2021). Em igual sentido: (CC 177.238/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 
Decisão em 12/02/2021). 2.5. Verifica-se que a necessidade de excepcionar a aplicação da 
Súmula nº 151, de mesmo teor do Enunciado nº 54/2ªCCR, surgiu a partir da análise de que os 
casos que motivaram sua edição (em fevereiro de 1994 e 1995) não se referiam a empresas 
regularmente constituídas e com endereço de sede conhecido, como no caso dos autos, mas sim 
a investigados tratados como "sacoleiros/camelôs", que se deslocavam para o Paraguai no 
intuito de adquirirem mercadorias para revenda no Brasil e, no retorno, eram abordados por via 
terrestre durante fiscalizações rotineiras. 2.6. Desse modo, considerando o contexto de que, no 
caso, as mercadorias partiram, efetivamente, da cidade de Passo Fundo/RS, e a responsável 
pela possível importação irregular é empresa sediada naquela cidade e constituída em local 
distante do local da apreensão, o que resultaria em uma investigação morosa baseada em 
precatórias, deve-se fixar, em observância ao princípio da celeridade processual e em 
consonância ao entendimento jurisprudencial exposto, a atribuição do local em que a pessoa 
jurídica importadora está constituída. 2.7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, 
no mérito, pela fixação da atribuição membro do MPF suscitado (PRM - Passo Fundo/RS) para 
prosseguir nas investigações.  

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

 
465. Expediente: JF-AL-0803533-

13.2020.4.05.8000-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 464/2022 Origem: GABPRM4-BJRLL - 
BRUNO JORGE RIJO 
LAMENHA LINS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato com fulcro no 

Art. 171, § 3° do CP. O MPF foi notificado pelo BNDES sobre a existência de supostas 
fraudes no âmbito do Produto Cartão BNDES envolvendo um fornecedor 
microempreendedor. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual sob o fundamento de que não houve efetivo 
prejuízo ao BNDES, sendo o banco emissor do cartão que deve suportar todos os riscos 
e consequências de eventual inadimplemento. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme consta dos autos, o Produto Cartão BNDES tem 
como banco emissor a Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, de um lado, não ter 
houve prejuízo ao BNDES, uma vez que não há pagamento direto ao referido banco 
pela beneficiária final, mas sim pelo Banco Emissor, que deve suportar todos os ricos 
e consequências de eventual inadimplemento. Por outro lado, verifica-se que, no caso, 
o banco emissor é a CEF, o que fixa a competência federal. Elementos de informação 
capazes de indicar a competência da Justiça Federal na apreciação do feito. Não 
homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que 
requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro 
membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.  

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

 
466. Expediente: 1.34.001.003249/2021-66 - Eletrônico  Voto: 21/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OPERAÇÕES ENVOLVENDO "CRIPTOMOEDA". SUPOSTO 

CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86). AUSÊNCIA 
DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL 
CRIME DE ESTELIONATO E/OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR. NECESSIDADE 
DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO, 
POR ORA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra a economia popular 
(Lei nº 7.492/86). 1.1. O manifestante narrou os seguintes fatos: "Compra de moeda digital e 
fuga do dono da empresa (Sr. A.S.) para o Paraguai que ainda continua dando golpe em 
desavisados. (...) O Sr. A.S., fundador da Credminer, empresa que supostamente fazia 
mineração de criptomoedas que deixou eu e milhares de brasileiros no prejuízo. O mesmo fugiu 
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para o Paraguai e de lá faz lives para desavisados, continuando enganando pessoas que aplicam 
seus recursos em empresa que dá golpes. O mesmo nunca honrou os seus compromissos e 
deixou milhares de brasileiros no prejuízo no final do ano passado, quando parou de honrar 
com os pagamentos e obrigou os clientes a aceitar uma criptomoeda sem valor chamada LQX 
numa empresa chamada Wehpm (...)". 1.2. O Procurador da República oficiante promoveu o 
declínio de atribuições; apresentou os seguintes fundamentos: (1) não vislumbro infração penal 
de atribuição do Ministério Público Federal; (2) o golpe noticiado pode configurar crime de 
estelionato (art. 171 do CP) ou contra a economia popular (art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51); 
(3) em nenhuma dessas hipóteses, haveria ofensa real ou potencial a bens, serviços ou interesses 
da União ou de seus entes descentralizados; (4) em qualquer caso, as vítimas seriam os 
particulares ludibriados pelo esquema fraudulento; (5) a circunstância de o golpe envolver 
criptomoedas é irrelevante para efeito de capitulação legal e definição de competência; (6) 
transações com criptomoedas não são atividades próprias de instituição financeira e 
independem de autorização do Banco Central do Brasil; (6) descabe, pois, cogitar de crime 
contra o sistema financeiro nacional. 1.3. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). 
2. Com os elementos existentes nos autos e considerando que não houve a realização de 
diligências para esclarecimentos sobre o caso, não é possível afirmar, neste momento, que se 
trata de eventual crime de estelionato e/ou contra a economia popular, de 
atribuição/competência estadual. 2.1. O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal explicativa, 
conceitua instituição financeira, para fins penais, como "a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou 
administração de valores mobiliários". 2.2. Assim, ao operar sem a devida autorização, a 
empresa referida/instituição financeira estaria, em tese, inserida no tipo penal previsto no art. 
16 da Lei nº 7.492/86. 2.3. Além disso, partindo da premissa de que a empresa poderia ser 
enquadrada, em princípio, como instituição financeira, ainda que por equiparação, porque 
realiza, dentre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de recursos de 
terceiros, mesmo que eventualmente, a conduta de não repassar aos investidores os lucros 
obtidos pode configurar, em tese, o crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. 2.4. Verifica-se, 
ainda, a possibilidade da ocorrência de outros crimes previstos na Lei nº 7.492/86, como, por 
exemplo, o crime previsto no art. 17. 2.5. Portanto, apenas com o aprofundamento da 
investigação é que se poderá apurar a dimensão dos fatos, o funcionamento das operações e dos 
eventuais crimes perpetrados pela empresa e/ou envolvidos, e, assim, constatar a existência de 
indícios suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesse da União (art. 
109 da CF). 2.6. É imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela 
empresa/envolvidos e o objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das 
condutas delitivas e, então, a fixação da atribuição/competência para o processamento e o 
julgamento de eventual ação penal, sendo, portanto, prematuro o declínio de atribuições. 2.7. 
Nesse contexto, com base na regra do art. 26 da Lei nº 7.492/86, cumpre reconhecer, neste 
momento inicial de investigação, a atribuição, para prosseguir na investigação, do Ministério 
Público Federal. Precedente da 2ª CCR: NF - 1.19.000.002183/2019-99, julgado na 754ª Sessão 
Ordinária, de 11-11-2019 (após recurso e manutenção, unânime, pela 2ª CCR, da decisão de 
não homologação do declínio de atribuições, na 761ª Sessão Ordinária, realizada em 10-02-
2020, o CIMPF, à unanimidade, em 10-04-2021, negou provimento ao recurso e manteve a 
decisão da 2ª CCR que não homologou o declínio de atribuições). 2.8. Não homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Atribuição 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). 

 
467. Expediente: JF-DF-1032433-

59.2020.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 609/2022 Origem: GABPR4-AHCL - 
ANSELMO HENRIQUE 
CORDEIRO LOPES  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 

da Lei nº 7.492/86, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de 
financiamento de veículo automotor perante instituição financeira privada. O 
Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos, sob o argumento de que não 
houve lesão ao Sistema Financeiro Nacional, já que o financiamento, para os fins da 
proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei Federal nº 7.492/86, exige uma 
política estatal, amparada por determinado propósito macroeconômico. Discordância 
do Juízo Federal por entender estar configurado crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 
62, inciso IV, da LC nº 75/93. Com razão o Juízo Federal, data vênia. É pacífico o 
entendimento do STJ 'no sentido de que, para a configuração do delito descrito no art. 
19 da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em 
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instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos. Nessa linha de 
raciocínio, o crime tipificado no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não exige, para a sua 
configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro'. (CC 161.537/PR, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/10/2018, DJe 30/10/2018) Outros precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 
167.315/PR, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019; CC 161.707/MA, julgado em 
12/12/2018, DJe 19/12/2018. Não homologação do arquivamento 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
468. Expediente: 1.15.002.000444/2019-65 - Eletrônico  Voto: 423/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). 

Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. 
Promoção de arquivamento, pelo MPF, com fundamento na prescrição em perspectiva. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já firmou 
o entendimento no sentido de ser 'inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade 
pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do 
devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência' (Enunciado nº 28). Súmula 
nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva 
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo 
penal'. No caso dos autos, a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 
171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; o prazo da prescrição da 
pretensão punitiva é de 12 anos (art. 109, inciso III, do CP); os fatos (último saque) ocorreram 
em 11-12-2012; a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal 
somente ocorrerá em 2024, (art. 109, inciso III, do CP). Não homologação do arquivamento 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 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
469. Expediente: 1.29.009.000016/2022-82 - Eletrônico  Voto: 473/2022 Origem: 

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

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, em 31-07-2021, (garrafas de vinho, uísque e champagne ' total de cerca 
de 50 itens, evidenciado finalidade comercial), sem a necessária documentação comprobatória 
de sua regular importação, avaliada em R$ 3.459,08. Tributos iludidos no montante de R$ 
1.729,54. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação aos três investigados, 
com base no princípio da insignificância. Revisão de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC 
nº 75/93). De um lado o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele que consta para aferição 
da 'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que 
a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No 
caso, verificou-se que os investigados V.P.K. e F.C.C. possuem outra autuação (valor dos 
tributos, respectivamente, R$ 8.359,30 e R$ 2.664,12) por conduta ilícita igual nos últimos 05 
anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como 
destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. 
Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico 
protegido. Não aplicação do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e 
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente 
da conduta formalmente típica 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 
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Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do arquivamento 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 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
470. Expediente: 1.29.009.000018/2022-71 - Eletrônico  Voto: 556/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de possível prática do crime de descaminho. Consta 

dos autos que, em 12-08-2021, na rodovia BR-290, km 480, em Rosário do Sul/RS, a Polícia 
Rodoviária Federal, em trabalho de verificação de bagagem, vistoriou veículo e encontrou, em 
poder de R.C.K., as seguintes mercadorias de origem e procedência estrangeira, introduzidas 
no território nacional sem a documentação comprobatória de sua regular importação: 33 
garrafas de licor 43 700ml; 12 garrafas de vinho arzuaga 750ml; 4 garrafas de vinho r. lopez de 
heredia 1500ml. Tributos iludidos: R$ 2.777,47. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância. Os autos foram 
remetidos 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 
duas autuações fiscais anteriores, nos últimos 5 anos [2017 (tributos iludidos: R$ 1.295,76) e 
2020 (tributos iludidos: R$ 7.883,02)], 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)'. Não homologação do arquivamento 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 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
471. Expediente: 1.32.000.000829/2021-86 - Eletrônico  Voto: 539/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. NÃO 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 
ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Notícia de Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 
334 do CP. Apreensão de mercadoria de procedência estrangeira (1 telefone celular xiaomi), 
introduzida em território nacional sem documentação probatória de sua regular importação; 
investigada: pessoa jurídica; valor da mercadoria: R$ 1.405,00; tributo iludido: R$ 702,50. 2. 
O Procurador da República entendeu que 'a abertura de encomendas suspeitas de conter 
mercadorias contrabandeadas que foram enviadas pelos Correios só podem ser legalmente 
abertas em duas situações: a) sem prévia autorização judicial e na presença do remetente ou do 
destinatário; ou b) com prévia autorização judicial. No presente caso, não há informação de que 
a Receita Federal tivesse prévia autorização judicial para abrir a encomenda suspeita de conter 
mercadoria contrabandeada ou descaminhada. Assim, observa-se que a autoridade fazendária 
não observou minimamente as providências previstas na legislação ordinária'. Ainda, o 
Procurador da República citou a decisão do STF no âmbito do RE nº 1.116.949, destacando 
que, apesar da PGR ter oposto embargos de declaração à decisão referente ao Tema 1.041 (RE 
1.116.949), tal não imbui-se de efeito suspensivo, de modo que a tese já possui aplicação 
imediata. 3. Remessa dos autos para o exercício revisional (art. 62, inciso IV, da LC nº 
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75/1993). 4. No mérito da promoção de arquivamento, verifica-se que, nesta data, a decisão 
respeitante ao RE nº 1.116.949 ainda não transitou em julgado. É ainda passível de recurso e 
modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento pelas razões expendidas pelo 
Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 1.32.000.000767/2020-21, Rel. 
SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-10-2020). 5. Ademais, não 
obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição 
da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita 
obsta a incidência da tese da bagatela. No caso, em pesquisa no sistema COMPROT, observa-
se que a pessoa jurídica investigada registra diversos processos fiscais anteriores, nos últimos 
5 anos, o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal, mesmo 
que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. 6. Hipótese de habitual praticante do 
delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade 
do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, 
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica 
não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. Não 
homologação do arquivamento 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 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
472. Expediente: JF-DF-1083368-

69.2021.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 524/2022 Origem: GABPR18-CMMO - 
CAROLINA MARTINS 
MIRANDA DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da apreensão pela ANVISA, em 24-08-2021, de 

produtos de uso proibido pela legislação sanitária vigente, constituídos de cigarros 
eletrônicos e insumos, cuja importação e comercialização são proibidos no Brasil, 
configurando, em tese, o delito tipificado no art. 334-A do CP; os produtos, 
provenientes do exterior, foram apreendidos quando da fiscalização de voo proveniente 
de Guarulhos/SP, com destino a Boa Vista/RR, tendo por destinatário M.P.M.A. A 
Procuradora da República oficiante pugnou pelo declínio de competência do inquérito 
policial em favor de Juízo Federal da Seção Judiciária de Roraima. 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. De fato, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio do 
investigado e não o lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério para fixar 
a competência territorial; prestigia os princípios da duração razoável do processo, da 
ampla defesa, do contraditório e da identidade física do juiz, dos quais as regras de 
competência são, ou deveriam ser, desdobramento; encontra amparo na jurisprudência, 
que, em casos semelhantes, à luz da ubiquidade de certas infrações penais e no intuito 
de facilitar a coleta de provas e a defesa dos acusados, tem preterido critérios outros, 
como o do lugar da infração, em favor da competência do juízo em que o investigado 
possui domicílio ou residência. Nesse sentido, o Enunciado nº 95 da 2ª CRR estabelece 
que 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do 
domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e descaminho, 
quando a importação irregular ocorrer via postal ou seja resultante de comércio 
eletrônico, hipóteses diversas daquelas verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que 
motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ'. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 
1.22.000.001642/2020-65, 777ª Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento nº 
1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por 
unanimidade. Dessa forma, verifica-se a atribuição da Procuradoria da República em 
Roraima, local onde o investigado encontra-se domiciliado, para prosseguir nas 
investigações.  

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

 
473. Expediente: JF-PA-1011450-

91.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 575/2022 Origem: GABPR7-NFS - 
NAYANA FADUL DA SILVA 

 
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática de crime de armazenamento 

de pornografia infantil, previsto no art. 241-B do ECA. Segundo consta, em janeiro de 
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2018, usuário de número telefônico teria recebido pelo aplicativo de celular Whatsapp, 
link de armazenamento do site "mega.nz ", contendo imagens e vídeos contendo cenas 
de abuso sexual infantojuvenil; assim, o investigado teria armazenado material 
pornográfico infantil após download da internet. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Preliminarmente, importa destacar que mesmo após 
diligências investigatórias não há prova material que o investigado tenha 
compartilhado o material pornográfico; o material foi recebido em ambiente fechado e 
depois armazenado. O fato de o crime ser cometido por meio da internet não é 
suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a 
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, 
nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção 
Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 
99.710/1990, art. 1º). No entanto, dado que o material foi compartilhado em grupo 
fechado do whatsaap e depois armazenado, sem indícios de compartilhamento, 
verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na hipótese, requisito também 
exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, 
consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução 
penal. 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de 
abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida 
dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco 
Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que 
potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida 
entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-
mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o 
conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem 
como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em 
território nacional, 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). 

 
474. Expediente: 1.00.000.021587/2020-97 - Eletrônico  Voto: 497/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício que encaminhou cópia do Processo Administrativo 

CVM SEI 19957.000610/2020-94, no qual se noticia a possível ocorrência de crime contra a 
economia popular, previsto no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51; a apuração tratou de 
atividades atribuídas a L.C.F.M., através da empresa norte-americana [...], com a qual teria 
perpetrado atos ilícitos consubstanciados 'na execução de manobras fraudulentas para 
manipular o volume de negociação de valores mobiliários e no exercício irregular de atividades 
perante o mercado mobiliário sem registro, bem como no cometimento de outras infrações 
administrativas'. Consta do Parecer nº 00163/2020/GJU ' 4/PFECVM/PGF/AGU, que a 
empresa por meio da qual atuou o investigado 'prestaria serviços de gestão de investimentos 
nas áreas de veículos de transporte, imóveis e compra e venda de mercadorias. Como 
remuneração, os participantes receberiam o retorno anual mínimo de 12% sobre os valores 
inicialmente investidos bem como relatórios enviados trimestralmente acerca dos resultados 
dos negócios'. O Procurador da República oficiante entendeu que os fatos, em análise, podem 
caracterizar, em tese, crime contra a economia popular; e a condução do caso deve ser feita na 
esfera estadual/distrital, na medida em que a Lei 1.521/1951 não prevê a competência federal. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Trata-se de 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 do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
475. Expediente: 1.14.000.000076/2022-16 - Eletrônico  Voto: 449/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de invasão de dispositivo 

informático (art. 154-A do CP). Segundo o noticiante, representante legal de empresa privada 
de Informática, houve a invasão de dispositivo informático por dois ex-funcionários, que 
obtiverem indevidamente documento sigiloso da empresa para utilizar em ação trabalhista. 
Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Os fatos narrados não evidenciam 
indícios de prática de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para 
persecução penal. Crime em relação ao qual o Brasil não se comprometeu a efetuar sua 
repressão por tratado ou convenção internacional. Segundo a manifestação inicial, o ilícito 
penal teve início no Brasil e o seu resultado ocorreu no território nacional. 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). 

 
476. Expediente: 1.14.000.002678/2021-19 - Eletrônico  Voto: 500/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela 24ª Vara do Trabalho de 

Salvador/BA, para apuração de possível prática do crime de falsificação de documento 
particular (art. 298, CP): 'Venho, pelo presente, encaminhar as peças dos presentes autos a fim 
de se apurar a existência de crime de falsificação de documento particular previsto no art. 298 
do Código Penal, diante do depoimento da reclamante e da testemunha por ela arrolada'. Consta 
dos autos que, em ação trabalhista, a reclamante alegou, na petição inicial, que 'As folhas de 
freqüência não refletem a realidade dos fatos, pois, a reclamante era obrigada a assinar no final 
do mês com os horários incorretos, constando nestes documentos algumas horas extras, jamais 
a totalidade das trabalhadas, ficando, assim, totalmente, impugnadas quanto aos seus 
conteúdos'; testemunha arrolada pela reclamante declarou: 'que a depoente quando apagava o 
horário registrado pelo operador, colocava outro horário a fim de retirar horas extras; que todos 
os coordenadores aos quias a depoente foi subordinada dava ordem a depoente para que a 
mesma fraudasse os cartões de ponto; que a depoente batia um horário de trabalho e vinha 
registrado outro horário em sua folha de ponto. de maneira que sabia que alguém mexia nos 
seus horários registrados'. Em suma, verifica-se que a apuração diz respeito à utilização, perante 
a Justiça do Trabalho, de documento supostamente falso, qual seja, a folha de registro de 
frequência dos empregados da empresa reclamada. A Procuradora da República oficiante 
entendeu que não se verifica nenhuma circunstância capaz de atrair a competência federal e 
consequente atribuição do Ministério Público Federal, já que o delito em questão não ofende 
diretamente bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. Revisão de Declínio de Atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, não há razão 
para realização de persecução penal no âmbito do MPF quanto ao crime noticiado. Não se trata 
do crime de uso de documento falso perante a Justiça do Trabalho; consta dos autos, apenas, 
alegações da reclamante, corroboradas por testemunha por ela arrolada, nas quais acusa a 
empresa reclamada de fraudar os registros de frequência relativos à jornada de trabalho dos 
seus empregados. A propósito, consta da sentença proferida no processo em questão o seguinte: 
'a prova testemunhal produzida pela Autora demonstrou-se tendenciosa e viciada, não sendo 
digna de qualquer credibilidade. Entendo que a testemunha tentou claramente beneficiar a parte 
autora com o seu depoimento, a fim de proporcionar ao mesmo maior proveito financeiro. 
Logo, rechaçam-se todas as declarações da testemunha arrolada nos autos pela reclamante, 
restando essas afastadas como meio de prova em relação a toda a matéria fática controvertida 
nos autos. [...] que, em relação aos registros dos horários efetivamente laborados, em especial 
os de início e fim da jornada de trabalho, os cartões de ponto colacionados aos autos se afiguram 
meio idôneo de prova em relação à jornada de trabalho da reclamante'. 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). 
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477. Expediente: 1.15.000.002999/2021-86 - Eletrônico  Voto: 521/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de cópia de inquérito civil no qual se apurou possíveis 

irregularidades financeiras e técnicas em prestação de contas realizada no âmbito de convênio 
celebrado entre organização social e o Banco do Nordeste S/A (sociedade de economia mista). 
O referido inquérito civil concluiu que: 'a) inexistem nas informações prestadas quaisquer 
indicações do envolvimento de agentes públicos, já que o [...] é uma associação de natureza 
privada, e seus agentes não exercem função pública; b) Cuidou-se apenas do fomento pelo 
Estado de uma atividade de interesse público, por meio do repasse de recursos a particular, 
contexto no qual, no regime vigente à época dos fatos, não se configuravam atos de 
improbidade administrativa, para o que era exigido a participação dolosa de agentes públicos'. 
O Procurador da República oficiante entendeu que não compete à Justiça Federal o 
processamento e julgamento de infrações penais praticadas em face do Banco do Nordeste, 
sociedade de economia mista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 
De fato, em princípio, não se verifica lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas; súmula nº 42, STJ: Compete à Justiça Comum 
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os 
crimes praticados em seu detrimento. Ausência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuição 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). 

 
 
478. Expediente: 1.16.000.000359/2022-85 - Eletrônico  Voto: 547/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento 

ao Cidadão do MPF, a qual noticia possível prática de assédio no âmbito da rede social 
instagram: 'A VÍTIMA ESTÁ SENDO ASSEDIADA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, O 
PERFIL [...] ESTÁ MANDANDO MENSAGENS COM INCITAÇÃO SEXUAL. 
RESSALTA AINDA, QUE O SUSPEITO JÁ PEDIU FOTOS DA MESMA NUA'. O 
Procurador da República oficiante ponderou que o material encaminhado não traz publicação 
ou divulgação de imagens e ou vídeos de crianças ou adolescentes em situação de sexo explícito 
na rede mundial de computadores; entendeu que a representação limitar-se-ia a possível 
aliciamento ou assédio a criança específica, com o fim de induzi-la a se exibir de forma 
sexualmente explícita. 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 do Distrito Federal e dos 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). 

 
479. Expediente: 1.16.000.000398/2022-82 - Eletrônico  Voto: 546/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento 

ao Cidadão do MPF, a qual noticia a existência de 'um site que ensina mulheres a realizar 
aborto'. 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 do Distrito Federal e dos 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). 

 
480. Expediente: 1.16.000.000505/2022-72 - Eletrônico  Voto: 479/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa feita através do DIGI-DENUNCIA. 

Determinada conta do aplicativo Instagram conteria diversos comentários de adultos incitando 
relações com crianças. Possível crime do art. 218-C do ECA. O Procurador da República 
oficiante entendeu inexistente interesse de ente federal a ser apurado e que cabe à Justiça 
Estadual processar e julgar a causa. Revisão de Declínio de Atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª 
CCR). Em princípio, tal fato, mesmo praticado pela rede mundial de computadores, não implica 
em lesão ou periclitação a bens, serviços ou interesse da União e nem constituiria crime previsto 
em tratado ou convenção internacional cujo resultado tenha ocorrido no exterior. Aplicação do 
Enunciado n. 50 da 2ª CCR: '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.' 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 do DF.  

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

 
481. Expediente: 1.16.000.000528/2022-87 - Eletrônico  Voto: 559/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por meio do Sistema Integrado 

Nacional de Direitos Humanos - SINDH, Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a qual noticia possível 
prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90; em suma, narra o noticiante que 
'EXISTE UM GRUPO NO WHATSAPP VENDENDO VÍDEOS COM CONTEÚDO DE 
CUNHO SEXUAL COM CRIANÇAS'. O Procurador da República oficiante entendeu que as 
imagens supostamente foram compartilhadas em um grupo de Whatsapp, não estando 
amplamente disponível na rede mundial de computadores, de tal sorte que o fato noticiado não 
se insere na competência da Justiça Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 
32 - 2ª CCR). De fato, não há indícios de transnacionalidade ou compartilhamento do conteúdo 
em rede aberta na internet. Nesse contexto, não há, também, indícios de lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União ou suas entidades. Não há, ainda, 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 do Distrito Federal e 
dos 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). 

 
482. Expediente: 1.16.000.000529/2022-21 - Eletrônico  Voto: 578/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, a qual noticia que em vídeo, cujo link se encontra registrado 
nos autos, crianças e adolescentes encontram-se expostas a situação de violação à sua 
integridade física, moral e psíquica; em suma, narra o noticiante que 'NO VÍDEO 
INFORMADO, APARECEM CRIANÇAS DO SEXO FEMININO EM UM BARCO, NA 
PRESENÇA DE ALGUMAS MULHERES E UM HOMEM, ONDE O MESMO ESTÁ 
FAZENDO O USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E APARECE ABRAÇANDO UMA'. 
Possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. A Procuradora da República 
oficiante ponderou que (I) em pesquisa em sítios eletrônicos de jornais e de reconhecidos 
veículos de comunicação, constatou-se que os fatos ocorreram no Município de Itaquiraí, no 
Mato Grosso do Sul; (II) é público que o suposto autor do ilícito se encontraria morto; (III) 
conforme noticiado no jornal G1, ao que parece, tramita perante a Polícia Civil daquele Estado 
o competente inquérito policial, com vistas a investigar a conduta da genitora da menor gravada 
no vídeo; (IV) não se vislumbra que o referido vídeo restou inserido na inserido na internet e 
que, tampouco, houve a pretensão de disseminar o vídeo para além das fronteiras do território 
nacional, haja vista se tratar de registro de passeio em família. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Na linha do entendimento manifestado pela 
Procuradora da República oficiante, pelo que consta dos autos, ao que parece, não houve 
compartilhamento do vídeo em rede aberta de internet. Realmente, os fatos ganharam 
repercussão em virtude da morte de pessoa que aparece no vídeo. De fato, há persecução penal 
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em curso no âmbito da Polícia Civil para investigar a conduta da mãe da criança, que teria 
gravado o vídeo. Ausência de indícios de transnacionalidade ou compartilhamento do conteúdo 
em rede aberta na internet. Nesse contexto, não há, também, indícios de lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União ou suas entidades. Não há, ainda, 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). 

 
483. Expediente: 1.16.000.000531/2022-09 - Eletrônico  Voto: 591/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia protocolizada na Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na qual o 
noticiante relata a ocorrência de crime de maus-tratos contra criança (CP, art. 136, §3º). 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). 

 
484. Expediente: 1.16.000.000565/2022-95 - Eletrônico  Voto: 488/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento informando 

possível agressão a adolescente. O noticiante informa a existência de um vídeo publicado em 
uma rede social no qual uma mãe aparece jogando água na cabeça de um adolescente. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O fato de a conduta ter ocorrido por 
meio da rede mundial de computadores não fixa, somente por este motivo, a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal (Enunciado n. 50 da 2ª CCR). Inexistência 
de elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições.  

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

 
485. Expediente: 1.23.000.001340/2021-31 - Eletrônico  Voto: 582/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Relato de que, no dia 13-09-2021, um grupo de Indígenas estava realizando 

atividade de vistoria no território a fim de verificar a ocorrência de desmatamento ilegal; foram 
encontrados tratores, caminhões e toras de madeiras empilhadas, denotando situação de 
desmatamento ilegal; os indígenas procederam a remoção do trator para a área da antiga fazenda 
Mejer e retornaram ao local onde encontraram o caminhão e as toras para queimá-los. Ocorre 
que, na noite daquele dia, uma arma de fogo manuseada por um indígena do grupo 
acidentalmente disparou e atingiu uma mulher não indígena, em área próxima à denominada 
Vila Cristal, no Município de Viseu/PA, sendo que a vítima veio a falecer momentos depois. 
Com medo de represálias, lideranças indígenas comunicaram os fatos ao MPF, já que a morte 
da vítima trouxe clima de tensão na região. Crime de homicídio (CP, art. 121). Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 33). De início, cumpre informar que o MPF, junto a 
outros órgãos, tomou as medidas cabíveis no devido tempo, a fim de evitar que o temor de um 
conflito se materializasse; foi realizado o envio de apoio da Polícia Federal, civil e militar, 
visando a prevenir a ocorrência de conflito, que está "controlado", segundo informação da 
Polícia Federal, tendo em vista que desde 14-09-2021, não se teve novas notícias de conflito. 
Ainda, após diligências in loco, a autoridade policial manifestou-se pela incompetência da 
Justiça Federal para o caso, tendo em vista que o disparo realizado por indígena não se deu em 
razão de conflito com não indígena, mas sim de forma acidental (enquanto a vítima navegava 
pelo rio em seu barco). De fato, os fatos narrados não tratam, em princípio, de crime que versa 
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sobre a cultura indígena ou a respeito de disputas de interesses envolvendo comunidade 
indígena. Tem-se que apesar do temor acerca da ocorrência do conflito, esse não se 
materializou, não havendo a ocorrência de outras condutas que por ventura pudessem fixar a 
atribuição do MPF para o caso; informação de manutenção do procedimento cível para 
acompanhar a situação na região. Cabimento da súmula 140 do STJ 'Compete à Justiça Comum 
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima'. 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. 
Apesar da informação acerca da existência de procedimento criminal no âmbito da Polícia Civil 
do Pará, ad cautelam promove-se a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. 
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). 

 
486. Expediente: 1.24.000.000122/2022-22 - Eletrônico  Voto: 584/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Relato de que, em 19-

09-2019, durante inspeção no aparelho de Raio-X situado no setor de embarque do Aeroporto 
Internacional Castro Pinto, o investigado foi surpreendido portando, no interior de sua bagagem 
de mão, 1 (uma) munição de arma de fogo calibre 38. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 33). O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo 
e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (STJ, CC 
45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). 
No caso, não há indícios de transnacionalidade da conduta. Ademais, como o crime ocorreu 
dentro do terminal de passageiros, e não a bordo de aeronave, não se tem a ocorrência da causa 
para fixar a competência da Justiça Federal prevista no inciso IX do art. 109 da CF. No mesmo 
sentido, precedente da 2ª CCR: 1.28.000.002593/2018-40, 733ª Sessão de Revisão, de 
28/01/2019, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual.  

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

 
487. Expediente: 1.25.008.002078/2021-05 - Eletrônico  Voto: 548/2022 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 possível prática do crime de estelionato, a partir de 

comunicação formulada nos autos de Procedimento do Juizado Especial Cível em trâmite 
perante 2ª Vara Federal de Ponta Grossa; a parte autora narra que foi surpreendida com dois 
empréstimos consignados em seu nome, um no valor de R$ 806,45 e outro de R$1.792,11, 
referentes aos valores disponibilizados por meio dos contratos nº 010001589745 e 
0100014851468, mas que jamais formalizou qualquer contrato de empréstimo com o banco 
(privado). 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). 

 
488. Expediente: 1.26.008.000172/2021-84 - Eletrônico  Voto: 572/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE C.DE 
S.AG./PALMARE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de diversas notícias encaminhadas por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão por particulares que relatam o seguinte: existência de supostas 
irregularidades contra a saúde pública causado pela refinaria Abreu e Lima, causando 
envenenamento da população pelos gases liberados das tochas; fortes odores dos gases e H2S, 
que tem levado a população a dar entrada na unidade de pronto atendimento (UPA) com fortes 
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dores de cabeça, diarreia, erupção na pele, moleza no corpo, tosse seca, garganta e olhos 
irritados; a refinaria estaria operando sem o equipamento de filtragem dos gases a SNOX, 
equipamento que está na planta do projeto de instalação como de suma importância. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Após realização de pesquisa de processos 
correlatos, identificou-se que o objeto deste procedimento é idêntico a Noticia de Fato nº 
1.26.008.000043/2020-13, com decisão de declínio ao Ministério Público Estadual; tal decisão 
se deu em virtude da entidade noticiada pertencer à PETROBRÁS, sociedade de economia 
mista federal; e o empreendimento ter sido licenciado pelo órgão ambiental estadual. De fato, 
a Súmula 517 do STF enuncia que as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça 
Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Apesar de tratar-se de bis in 
idem, homologa-se a remessa dos autos ao MPE por cautela. Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços e interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação 
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições.  

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

 
489. Expediente: 1.29.000.000981/2021-54 - Eletrônico  Voto: 580/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto uso de documento falso por parte de uma 

candidata, no bojo de Processo Seletivo para Convocação e Incorporação de Profissionais de 
Nível Superior para Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário. Consta 
dos autos que, diante da suspeita da falsidade, a Comissão de Seleção desconsiderou a 
declaração apresentada, ocasionando a perda de pontos e consequente prejuízo na classificação 
da candidata. A noticiada, então, impetrou Mandado de Segurança em trâmite perante a 2ª Vara 
Federal de Canoas, objetivando, em apertada síntese, a obtenção dessa pontuação que não lhe 
fora atribuída pela Comissão de Seleção. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 
Embora os documentos supostamente falsos tenham sido utilizados em processos judiciais que 
tramitam na Justiça Federal de Canoas, verifica-se que, antes disso, esses mesmos documentos 
haviam sido apresentados à Administração Militar, vítima última de eventual crime praticado 
pela noticiada. Aplicação da Súmula 546 STJ 'A competência para processar e julgar o crime 
de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o 
documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor'. Prática de crime militar 
nos termos dos arts. 9, inciso III, alínea 'a', 311 e 315, todos do CPM. Inexistência de elementos 
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. 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). 

 
490. Expediente: 1.29.000.004091/2021-11 - Eletrônico  Voto: 571/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

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

ao Cidadão. O noticiante narra, em resumo, a existência de ameaças e perseguições realizadas 
contra ele por traficantes, em razão de sua condição de testemunha na investigação de 
assassinatos ocorridos nos condomínios do programa 'Minha Casa, Minha Vida' no Bairro 
Restinga, em Porto Alegre/RS. 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). 

 
491. Expediente: 1.29.006.000408/2021-91 - Eletrônico  Voto: 505/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia Federal de 

Rio Grande/RS, o qual reporta o desaparecimento do pescador A.C.G., tripulante da 
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embarcação de pesca LAIZ, em 31-07-2021, enquanto navegava nas imediações do Farol 
Sarita, em Rio Grande/RS. O Procurador da República oficiante entendeu que é manifesta a 
ausência de competência territorial e competência material federal para processar e julgar o 
caso em análise; ponderou que 'assentou-se na jurisprudência do STJ que, para que seja 
configurada competência federal do delito, faz-se necessário que a embarcação se encontre em 
situação de deslocamento internacional ou, ao menos, em situação de potencial deslocamento 
(STJ, CC 118.503/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 28.04.2015)'. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, não há nos autos nenhum 
indício de que a embarcação em questão se encontrava em situação de deslocamento 
internacional. Nesse caso, não se configura competência da Justiça Federal (art. 109, inciso IX, 
da CF). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: PIC nº 1.13.000.000419/2017-12; 
711ª Sessão Ordinária; Relator: JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA; 09-04-2018. 
Homologação do declínio de atribuição 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). 

 
492. Expediente: 1.30.001.000053/2022-40 - Eletrônico  Voto: 459/2022 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 sigilosa apresentada através do DIGI-

DENUNCIA. O representante narra a construção de barricadas por pessoas armadas com armas 
de fogo e portando drogas ilícitas em ruas do Município do Rio de Janeiro. 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). 

 
493. Expediente: 1.30.001.000177/2022-25 - Eletrônico  Voto: 573/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento 

ao Cidadão do MPF; em suma, o noticiante narra o seguinte: 'QUERO SOLICITAR EM 
CARATER DE EXTREMA URGENCIA REFORÇO NO PATRULHAMENTO NOTURNO 
NA RUA [...] ONDE TRAFICANTES [...] TEM FICADO APÓS AS 18H REVISTANDO 
CARROS E PESSOAS ESSAS RUAS FICAM FORA DA COMUNIDADE E ESSES 
TRAFICANTES [...] NAO ACEITAM OUTRAS RELIGIÕES E ESSA SEMANA TEMPLOS 
ESPÍRITAS ESTÃO VOLTANDO A FUNCIONAR.ENTÃO PEÇO QUE GARANTAM 
DIREITO DE IR E VIR DOS MORADORES QUE FREQUENTAM TERREIRO E 
TAMBÉM DOS QUE CHEGAM DO TRABALHO MAS TARDE POIS IMPUSERAM 
TOQUE DE RECOLHER AS 22H'. 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). 

 
494. Expediente: 1.30.001.004715/2021-70 - Eletrônico  Voto: 452/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa formulada através do DIGI-DENUNCIA. O 

representante narra que um morador de Itaguaí/RJ venderia carne roubada para comerciantes 
da região. Supostos crimes de furto (art. 157 do CP) e receptação (art. 180 do CP). Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Os fatos narrados indicam a suposta prática 
de crime praticado por particular contra particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
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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). 

 
495. Expediente: 1.30.001.004835/2021-77 - Eletrônico  Voto: 440/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de manifestação feita através do DIGI-DENUNCIA. Consta 

dos autos que um usuário de sala de bate papo administrada pelo provedor UOL acessa as salas 
para importunar os outros usuários com ofensas homofóbicas, tais como: 'Não tem coisa mais 
escrota do que homem comer a bunda de outro homem, isso é nojento, viadagem pura, quem 
come viado é viado também; vai lá viado escroto aidético; tu não passa de uma bixona vai 
queimar no inferno seu lixo; já marquei com a mulher seu maricota encubado viado escroto'. O 
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição, por entender que, quanto 
à competência para processar e julgar tais delitos, calou-se o STF a respeito e, instada, a 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF tem proferido decisões afastando a competência 
automática da Justiça Federal nos casos envolvendo a temática. 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). 

 
496. Expediente: 1.30.001.005090/2021-63 - Eletrônico  Voto: 590/2022 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 dando conta da suposta prática dos crimes 

de ameaça (art. 147 do CP), dano (art. 163 do CP) e estelionato (art. 171 do CP). Consta dos 
autos noticia da transmissão fraudulenta de imoveis em cartório de registro; dano, destruição 
de imoveis, com ameaça ao proprietário e possivelmente agressão e ameaça aos serventuários 
da justiça e oficiais de cartório em São João de Meriti/RJ, em razão da transmissão de bens 
imóveis. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 ' 2ª CCR). Observa-se do relato 
que a representação noticia crimes praticados em desfavor de particulares e/ou de serventuários 
de cartório extrajudicial de São João de Meriti/RJ. Condutas praticadas envolvendo serviço 
público cuja atividade exercida é fiscalizada pelo Poder Judiciário Estadual. Inexistência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

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

 
497. Expediente: 1.32.000.000756/2021-22 - Eletrônico  Voto: 444/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime previsto no artigo 273, §1º-B, inciso I, do CP. 

Apreensão de anabolizantes sem registro na ANVISA, que seriam remetidos por correio, em 
postagem doméstica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 ' 2a CCR). A 
transnacionalidade do delito não se confunde com a origem do objeto material. O fato de o 
medicamento ser de fabricação estrangeira, por si só, não fixa a competência da Justiça Federal, 
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para tanto, é necessário que a conduta criminosa tenha alcance internacional. Conduta que não 
atinge, de forma direta, bens, serviços ou interesses da União. Ausência de indícios de 
transnacionalidade da conduta em exame. Inexistência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª 
CCR: IPL 5031709-70.2021.4.02.5001, 823ª Sessão Ordinária ' 04.10.2021; PRM-JND-
3422.2018.000091-6-INQ, 733ª Sessão Ordinária ' 28.1.2019; 1.35.000.001065/2018-39, 725ª 
Sessão Ordinária ' 26.9.2018; e PRM-OSA-3000.2017.000702-3-INQ, 711ª Sessão Ordinária ' 
9.4.2018. 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). 

 
498. Expediente: 1.33.000.002701/2021-10 - Eletrônico  Voto: 579/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA-SC  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível prática de crime de armazenamento de 

pornografia infantil, previsto no art. 241 do ECA. O procedimento teve origem na representação 
formulada no dia 14-12-2021 pelo Digi-Denúncia do MPF, na qual o representante 'sigiloso' 
descreve que é garota de programa e anuncia seus serviços na UOL, sendo que um cliente 
ofereceu que ela fizesse sexo com uma criança de 1 (um) ano de idade (sobrinho do suposto 
cliente). A notícia veio instruída com o screenshot da tela da sala de Bate-papo na plataforma 
UOL, Sala 'Florianópolis (4)', na qual é possível constatar que às 13:06h (porém, não consta a 
data), o usuário 'Hbanca$M.agora' posta mensagem 'reservadamente' para o usuário 
'gata_gostosa$$$', com conteúdo que aponta a possível prática de crime sexual contra criança. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Registra-se que a mensagem 
ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre particulares; e não 
há indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de potencialidade automática 
de visualização das mensagens no exterior. Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por 
meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo 
necessárias a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção 
internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a 
Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 
99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na 
hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar 
e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a 
persecução penal. 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de 
abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão 
mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no 
Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama 
fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de 
comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas 
situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes 
da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores 
instalados em território nacional, 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). 

 
499. Expediente: 1.34.001.000372/2022-14 - Eletrônico  Voto: 576/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível prática de crime de armazenamento de 

pornografia infantil, previsto no art. 241-A do ECA. Notícia encaminhada pelo provedor 
UNIVERSO ONLINE S.A., em cumprimento a Termo de Compromisso de Integração 
Operacional firmado com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, constatou-se 
que usuário identificado pelo nickname 'h puta de ped' publicou em sala de bate-papo do 
provedor UOL '/Criadas-por-assinantes/Temas-adultos/PERV.TDOS' o seguinte comentário: 
'mando vídeo de nino pra ped roludo'[sic]. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 
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- 2ª CCR). Registra-se que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em 
caráter fechado, entre particulares; e não há indício de participação de pessoa situada no 
exterior; ou, ainda de potencialidade automática de visualização das mensagens no exterior. 
Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por meio da internet não é suficiente para firmar 
a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a transnacionalidade da conduta e a 
existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando 
do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil 
é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da 
transnacionalidade da conduta na hipótese, requisito também exigido para atrair a competência 
da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do 
Ministério Público Federal, para a persecução penal. 'A extração da potencial 
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de 
amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 
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). 

 
500. Expediente: 1.34.001.000705/2022-05 - Eletrônico  Voto: 456/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de comunicação proveniente do Termo de Mútua Cooperação 

Técnica, Científica e Operacional celebrados entre o MPF e a ONG Safernet, na qual relata a 
possível prática do crime de comercialização ilícita de medicamentos por meio de sítio 
eletrônico (CP, art. 273, §1º). Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ªCCR). 
Inexistência de elementos que apontem transnacionalidade na conduta. Comércio interno. 
Cabimento do Enunciado 50 desta 2ª CCR: '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.' Ausência de interesse que justifique a atuação do MPF no 
feito. Inteligência do art. 109, IV, da CF/88. Homologação do declínio de atribuição ao 
Ministério Público Estadual.  

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

 
501. Expediente: 1.34.001.001138/2022-04 - Eletrônico  Voto: 588/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, a qual noticia possível existência de esquema de pirâmide 
financeira; narra o noticiante que 'existe um esquema de pirâmide exercido por uma empresa 
na qual se passa pelo nome [...], aparentemente um nome fictício e sem vínculo algum com o 
[...] de compras e vendas, nesse site eles pedem para investir e receber um valor e cima de seu 
investimento, como um esquema de pirâmide'. 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. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
502. Expediente: 1.34.001.001139/2022-41 - Eletrônico  Voto: 581/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, a qual noticia possível venda ilegal de remédios abortivos, 
através das redes sociais; possível prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do CP. O 
Procurador da República oficiante entendeu que conquanto (ao menos em tese) os fatos possam 
ser reputados graves, não é possível identificar atribuição federal para a investigação dos fatos 
noticiados; destacou que, como já decidido pelo STJ, "a competência para processar e julgar o 
crime do art. 273, §§ 1º e 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, em princípio, é da Justiça 
Estadual, sendo a Justiça Federal competente quando houver indícios da internacionalidade do 
delito demonstrada pelo contexto fático". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 
- 2ª CCR). De fato, em princípio, não há indícios de importação dos medicamentos 
supostamente comercializados. Dessa forma, observa-se a inexistência de lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas; e a 
ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: 1.01.000.000279/2021-71; 820ª Sessão 
Revisão-ordinária ' 23-08-2021. 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). 

 
503. Expediente: 1.34.001.008068/2021-26 - Eletrônico  Voto: 23/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do delito de falsidade ideológica ou 

documental (CP, art. 299 ou art. 297). O fato consistiu, em síntese, no seguinte: "(...) 
Compareceu (...) a senhora M.D.G.R.C. informando que, no dia e horário mencionados, foi 
informada através da Assistente Social deste Município, que seu benefício bolsa família iria ser 
suspenso devido à existência de uma empresa em nome da comunicante. Que a comunicante 
verificou, logo depois, que seus dados pessoais, inclusive seu CPF, (...), foram usados 
indevidamente para abertura de uma empresa (...)". O Procurador da República oficiante 
promoveu o declínio das atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) 
conquanto (ao menos em tese) os fatos possam ser reputados graves, não é possível identificar 
atribuição federal para a investigação do noticiado; (2) a falsificação de documentos emitidos 
por órgão vinculado à União não tem o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça 
Federal para o processo e julgamento da respectiva ação penal (AgRg no CC 144.065/RS, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 30/03/2017); (3) 
ainda que constatada falsidade em documento expedido por órgãos federais, a competência da 
Justiça Federal somente se configura quando demonstrada efetiva lesão a bens, serviços ou 
interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Revisão do declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). Na hipótese, ao que tudo indica, trata-se da conduta de utilizar 
um "laranja" para constituir uma pessoa jurídica e levar a registro na Junta Comercial (Órgão 
Estadual). O registro de empresas mercantis, pela Junta Comercial, não constitui, por si só, 
motivo suficiente para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar 
eventuais crimes praticados em detrimento do Órgão Estadual. Ademais, no caso, eventual 
prejuízo seria suportado por particular (M.D.G.R.C.). Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

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

 
504. Expediente: 1.34.001.009977/2021-81 - Eletrônico  Voto: 18/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Notícia de fato autuada a partir de comunicação da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas 

de Trânsito para a apuração de possível crime de apologia de crime e/ou delito constante na 
legislação de trânsito (CP, art. 287 e/ou Lei nº 9.503/97). A comunicação traz, em síntese, os 
seguintes fatos: "Desde 2019, com a política de desligamento de radares de controle de 
velocidade nas rodovias federais, aumentou substancialmente o número de condutores que 
dirigem em velocidades absurdas, participam de rachas, praticam manobras de grande risco e 
postam esse material nas mídias sociais. Essa prática ficou recorrente, principalmente no 
Youtube e Instagram, onde infratores contumazes ganharam notoriedade, conquistaram 
centenas de milhares de seguidores e ainda são remunerados pela publicidade veiculada em 
suas páginas, particularmente paga pelo Google/Youtube. Este comportamento condenável e, 
por vezes, criminoso, já foi objeto inclusive de várias matérias jornalísticas (...) Em alguns 
casos, youtubers assumiram ganhos de mais de R$ 50 mil por mês com anúncios, fora outras 
receitas publicitárias, sem contar a venda de rifas - a maioria ilegais - de carros importados 
como Ferrari, Mustang, Mercedes e Audi, por valores que em alguns casos podem representar 
centenas de milhares de reais. (...) Por isso, solicitamos como entidade de vítimas de trânsito e 
programa de segurança viária, que o Ministério Público Federal, que cuida dos cybercrimes, 
proceda a investigação e apure a responsabilidade dos indivíduos geradores desses conteúdos 
que incitam a prática de crimes e infrações de trânsito, bem como das plataformas que 
remuneram ou dão visibilidade para esses indivíduos, tirando proveito financeiro (...)". O 
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em resumo, 
os seguintes fundamentos: (1) aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR; (2) não se verifica a 
competência da Justiça Federal para processo e julgamento dos fatos em análise; (3) a 
documentação menciona possível ocorrência de crimes previstos na legislação de trânsito e/ou 
apologia criminosa; (4) os fatos não se enquadram nas hipóteses de crimes de competência da 
Justiça Federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). De fato, pelas 
informações acima e demais dados constantes nos autos, este caso não se enquadra nas 
hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109, incisos IV e V, da CF). 
Conforme entendimento consolidado na 2ª CCR, por meio 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". 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). 

 
505. Expediente: 1.34.001.010851/2021-50 - Eletrônico  Voto: 577/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática de crime de armazenamento de 

pornografia infantil, previsto no art. 241-A do ECA. Notícia encaminhada pelo provedor 
UNIVERSO ONLINE S.A., em cumprimento a Termo de Compromisso de Integração 
Operacional firmado com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo; constatou-se 
que usuário denominado 'padrasto meteu' teria postado a seguinte mensagem, em sala de bate-
papo na página da Internet do provedor UOL, Produto 'Boa-Vista (1)': 'ele tinha 10 quando 
meti'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Registra-se que a 
mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre 
particulares; e não há indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de 
potencialidade automática de visualização das mensagens no exterior. Assim, o fato de o 
suposto crime ser cometido por meio da internet não é suficiente para firmar a competência da 
Justiça Federal, sendo necessárias a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou 
convenção internacional, nos termos do art. 109, inciso V, da CF. Tratando do caso em análise, 
existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário 
(Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade da 
conduta na hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para 
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, 
para a persecução penal. 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do 
nível de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida 
dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da 
Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando 
o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal 
de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre 
pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os 
participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de 
computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do 
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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). 

 
506. Expediente: 1.34.001.011033/2021-74 - Eletrônico  Voto: 63/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, com base em manifestação sigilosa encaminhada a Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Trata-se de possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, O 
manifestante narra que usuário do serviço da rede social Facebook teria publicado o seguinte 
comentário em post de programa de rádio que anunciou entrevista com um atleta: "Deve ser by 
tola [sic]". Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha 
firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo 
(ADO 26/DF e 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). 

 
507. Expediente: 1.34.001.011064/2021-25 - Eletrônico  Voto: 64/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de manifestação encaminhada junto a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, a qual relata possível prática do crime de racismo. Em síntese, a noticiante narra, em 
síntese, o seguinte: (1) foi contratada por uma rede de supermercados; (2) funcionários do local 
proferiam palavras e frases racistas contra ela, como por exemplo 'Funcionários da cozinha, 
eles falavam que eu tinha mal cheiro em razão da minha cor, que eu podia pegar peso porque 
eu era forte, pelo fato de ser negra ['] eles me humilhavam dentro do ambiente de trabalho e 
falavam que minha casa era tão suja quanto a limpeza que eu fazia, que eu causava mau cheiro, 
eu era obrigada a utilizar produtos químicos sem equipamentos em razão da minha cor'. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se que, no caso, as palavras e 
frases racistas foram proferidas no ambiente de trabalho da vítima, na cidade de São Paulo/SP. 
Não há o elemento da transnacionalidade na conduta. O fato foi praticado, em princípio, por 
particulares contra particular. Os fatos narrados não causa prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas; não fixa a 
competência da Justiça Federal; e, consequentemente, a atribuição ao Ministério Público 
Federal. Inteligência do art. 109, inciso IV da CF. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual.  

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

 
Outras deliberações(Declínio) 
508. Expediente: 1.20.000.001046/2021-31 - Eletrônico  Voto: 574/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 



DMPF-e Nº 40/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Publicação: quarta-feira, 2 de março de 2022 317 
 

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

 

 
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir do envio de relato encaminhado a Sala de Atendimento ao 

Cidadão do Ministério Publico Estadual, que trata de possível violação a direitos trabalhistas 
com submissão dos empregados à condição análoga à escravidão (CP, art. 149). Segundo 
relatou a vítima 'Os funcionários da referida lanchonete trabalham de segunda a quarta-feira 
das 16hs às 04hs30min, e de quinta a sexta-feira até as 05hs30min, ou seja, mais cumprem 
jornada exaustiva de mais de 12 horas seguidas, sem que haja horário de descanso ou para 
alimentação." Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público do Trabalho. 
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Da análise dos autos, não há elemento que permita concluir pela ocorrência do crime 
de redução à condição análoga a de escravo. Os fatos, em princípio, são restritos à esfera das 
relações de trabalho no âmbito do Direito do Trabalho e devem ser analisados pelas vias 
adequadas. Aplicação do princípio da intervenção mínima. Direito violado protegido por meio 
de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Com relação às eventuais 
irregularidades trabalhistas, há a necessidade de análise do feito pelo Ministério Público do 
Trabalho. Caso, eventualmente, o MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal, o 
Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação 
do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, 
II, da LC nº 75/93.  

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

 
509. Expediente: 1.21.005.000210/2021-13 - Eletrônico  Voto: 570/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação encaminhada a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual advogada relata, em apertada síntese, o seguinte: 'Na qualidade de advogada 
do proponente da colaboração premiada no caso do homicídio perpetrado em território 
internacional contra o brasileiro, P.R.V.N., natural de Uberaba-MG, informo a essa 
Procuradoria da República que o autor do delito é brasileiro e acreditamos que tem residência 
no Brasil em Minas Gerais, na circusncrição [sic] judiciária alcançada pela competência da 
Procuradoria de Uberaba-MG. O colaborador, se essa Procuradoria consentir no acordo e no 
início das tratativas, ira apresentar as provas necessárias quanto à autoria do homicídio, o que 
acarretará na confissão de sua participação no delito ocultação do cadáver, sem culpabilidade, 
dado a vis absoluta, ou seja, a coação física e moral irresistível perpetrada pelo assassino' O 
Procurador da República oficiante na PRM ' Uberaba/MG promoveu o declínio de atribuições 
em favor da PRM ' Ponta Porã/MS, em razão da noticiante relatar suposto homicídio ocorrido 
na região de fronteira próxima a Ponta Porã/MS. O Procurador da República oficiante na Ponta 
Porã/MS, por sua vez, suscitou este conflito negativo de atribuições; apresentou a seguinte 
fundamentação: (1) o crime ocorreu em território estrangeiro, na cidade de Mariano Roque 
Alonso, distrito próximo a Assunção, capital do Paraguai, no dia 14 de novembro, muito 
distante de Ponta Porã/MS (cerca de 453 KM); (2) não há o menor elemento de conexão que 
atraia a atribuição da PRM de Ponta Porã-MS; (3) não há regra de competência que atraia a 
atribuição para a PRM de Ponta Porã/MS. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Tendo em 
vista que trata-se de crime cometido em território estrangeiro, tem-se que a regra prevista no 
art. 88 do CPP estabelece que 'No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, 
será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se 
este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República'. No caso, 
mesmo diante das parcas informações constantes dos autos, verifica-se que a noticiante afirmou 
que 'o autor do delito é brasileiro e acreditamos que tem residência no Brasil em Minas Gerais, 
na circusncrição [sic] judiciária alcançada pela competência da Procuradoria de Uberaba-MG'. 
Dessa forma, a atribuição para prosseguir no feito, ao menos até que se colham mais 
informações, é da PRM de Uberaba/MG. Adequada, portanto, na hipótese, a fixação da 
atribuição em favor da PRM ' Uberaba/MG (suscitado), local onde o investigado, em tese, 
possui domicílio/residência, para a persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela fixação da 
atribuição do suscitado (PRM - Uberaba/MG), nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
510. Expediente: 1.30.001.004509/2020-89 - Eletrônico  Voto: 569/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pela Marinha do Brasil, o qual noticia 

possível inscrição indevida realizada no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, para 
fins de recebimento do Auxílio Emergencial. O Procurador da República oficiante entendeu 
que os fatos caracterizam possível prática do crime previsto no art. 251 do CPM; promoveu o 
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Militar. Vieram os autos à 2ª CCR. 
Recebimento da promoção de declínio de atribuição como promoção de arquivamento. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Inicialmente, cumpre destacar que o possível 
crime noticiado nos autos, qual seja, estelionato em face da União, não é crime militar, 
conforme dispõe o art. 9º do Código Penal Militar. Nesse contexto, a atribuição para eventual 
persecução penal é do Ministério Público Federal. No entanto, na linha da Orientação nº 42 da 
2ª CCR, mostra-se cabível o arquivamento do feito: 'A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Púbico Federal, no exercício das atribuições acima referidas, ORIENTA os 
membros com atuação criminal que, ao receberem comunicações sobre fatos envolvendo 
concessão ou pagamento indevido de auxílio emergencial, adotem, respeitada a independência 
funcional, as seguintes providências: 1. Observar a possibilidade de indeferimento da 
instauração, nos termos do § 4º do art. 4º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, quando o fato 
narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo 
Ministério Público ou for incompreensível, ou de arquivamento, quando a notícia de fato for 
desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração e 
o noticiante não atender à intimação para complementá-la, nos termos do art. 4º, III, da 
Resolução 174/2017 do CNMP; 2. Havendo indícios de ilegalidade na concessão ou no 
pagamento de auxílio emergencial, remeter a comunicação ou notícia de fato à CEF para que 
adote as providências cabíveis, mediante procedimento de contestação, quando necessário, 
envio de achados ao Ministério da Cidadania e, ainda, quando houver fraude bancária, envio à 
Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial, sem prejuízo das providências de revisão, 
cancelamento, estorno ou cobrança do recebimento indevido do auxílio; 3. Nos casos indicados 
no item anterior, informar à Polícia Federal sobre a remessa da notícia de fato à CEF, com a 
finalidade de possibilitar o acompanhamento das providências acima referidas e o ingresso de 
informações na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial; 4. Quando houver indícios 
de recebimento indevido de auxílio emergencial por funcionário público, informar sobre a 
remessa da notícia de fato à CEF também ao ente público respectivo (União, Estado ou 
Município), instando-o a acompanhar o caso e adotar as providências cabíveis, entre elas o 
desconto em folha de pagamento, quando confirmado o recebimento indevido; [...] 7. O 
arquivamento de comunicações, notícias de fato ou procedimentos investigatórios criminais 
com base nos fundamentos indicados no item 1 ou nas providências dos itens 2 a 4 acima serão 
feitos na unidade, sem remessa à 2ª CCR, registrando-se apenas no Sistema Único, salvo nos 
casos de recurso'. 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). 

 
511. Expediente: 1.34.001.006820/2021-02 - Eletrônico  Voto: 58/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de representação formulada por instituição de pagamento, alega 

a ocorrência do crime previsto no art. 3º da Lei 7.492/86 e no art. 139 do CP. Consta dos autos, 
em síntese, que perfil da rede social instagram teria realizando diversas postagens, as quais 
divulgam informação falsa ou prejudicialmente incompleta e difamam a imagem da empresa 
noticiante e gerado insegurança aos possíveis consumidores, afetando sua credibilidade. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que 
Instituições de pagamento não se confundem com instituições financeiras; não podem figurar, 
portanto, como sujeitos passivos do crime do art. 3º da Lei 7.492/86; o tipo penal em questão 
tutela não a honra das instituições financeiras, mas sim o próprio sistema financeiro nacional. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, as instituições de pagamento, 
ainda que sujeitas à supervisão do Banco Central, não são instituições financeiras e não podem 
realizar atividades privativas destas instituições, como empréstimos e financiamentos ou 
captação de recursos de poupança. Desse modo, não há que falar em crime previsto na Lei 
7.492/86, a atrair a atribuição do MPF para o caso. Precedente STJ (CC 159.891/SP, de minha 
relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 23/04/2019). Homologação do arquivamento. Quanto ao 
possível crime de difamação, o Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 
atribuições por entender que competência para eventual ação penal é da Justiça Estadual, uma 
vez que não se cogita de lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União e ou 
de seus entes descentralizados. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Na 
hipótese, conforme bem pontuou a autoridade policial, trata-se de reclamações de cunho 
eminentemente trabalhista, provavelmente postadas por ex-funcionários; problemas que, em 
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princípio, devem ser resolvidos pela requerente em esfera própria, cível ou trabalhista. 
Contudo, mesmo que se entenda pela ocorrência de crime, tem-se que este fora praticado contra 
empresa privada não pertencente ao Sistema Financeiro Nacional. 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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
512. Expediente: DPF/RN-2020.0058601-IP - 

Eletrônico  
Voto: 544/2022 Origem: GABPR11-KMA - 

KLEBER MARTINS DE 
ARAUJO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Expediente 

instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, o qual noticia 
movimentações financeiras atípicas por pessoas jurídicas. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inciso IV). Foi apurado que as empresas apontadas no relatório fazem 
parte de um mesmo grupo econômico, sendo os valores movimentados entre as contas 
dessas empresas; assim, verificou-se a possível ocorrência de crime contra a ordem 
tributária. A Receita Federal do Brasil ' RFB foi oficiada sobre as comunicações 
irregulares noticiadas pelo COAF. Em resposta, informou que não havia registro de 
Representação Fiscal para Fins Penais em nome das pessoas físicas e jurídicas para o 
período indicado no RIF, e incluiu as noticiadas programação de ação fiscal futura. Além 
disso, não foram encontrados registros de possíveis crimes antecedentes em nome das 
pessoas físicas investigadas que guardassem relação de pertinência com o presente caso. 
Suposto crime antecedente de natureza material. Ausência, até o momento, de 
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula 
Vinculante/STF. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento com as ressalvas do art. 18 do CPP.  

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

 
513. Expediente: JF-AÇA-5001333-

54.2021.4.03.6107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 541/2022 Origem: GABPRM2-GMS - 
GUSTAVO MOYSES DA 
SILVEIRA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado, com base em requerimento da Prefeitura Municipal de 

Valparaíso-SP, para apurar a prática, em tese, do crime de invasão de terras públicas 
pertencentes à União (art. 20, da Lei nº 4.947/66), na área de propriedade da União 
Federal, cedida atualmente à empresa privada. Segundo consta, a área encontra-se 
ocupada, irregularmente, resultando em crescimento irregular e desordenado, com o 
aumento da violência e criminalidade; cientificada, a empresa não teria tomado 
nenhuma providência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o fato investigado nesse procedimento já foi objeto 
em outra investigação (Autos nº 0000040-08.2019.4.03.6107), alterando apenas as 
partes (os ocupantes), e encontra-se arquivado judicialmente. Segundo termo de 
declaração do ocupante da área, o imóvel foi adquirido de uma empresa, possuindo 
escritura pública e demais documentos da aquisição. Tipo penal que se refere à conduta 
de invadir, no sentido de empregar violência ou força. Narrativa que retrata ocupação 
irregular, sem menção à posse violenta; trata basicamente de questão possessória, que 
pode ser discutida em âmbito cível. Assim, como bem ressalta o Procurador oficiante, 
os indícios não apontam para uma conduta deliberada, por parte do ocupante, de invadir 
terras que soubesse ser da União; a moradia existe há muitos anos, tendo sido adquirida 
de particulares e a linha férrea cruza boa parte da sede do município, existindo centenas 
de moradias na mesma situação. Aplicação do princípio da subsidiariedade. Precedente 
da 2ª CCR: Procedimento n° 1.32.000.000493/2019-37, Sessão Ordinária n° 758, de 
16/12/2019. 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). 

 
514. Expediente: JF-AL-0801428-

26.2021.4.05.8001-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 14/2022 Origem: GABPRM2-MAGS - 
MANOEL ANTONIO 
GONCALVES DA SILVA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Inquérito policial, instaurado a partir de Ofício da Defensoria Pública da União, que, 

por sua vez, recebeu informação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos 
Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre possível 
conflito fundiário e ameaça a indígenas da Comunidade Tingui-Botó (Lei nº 4.947/66, 
art. 20; CP, art. 147), localizada no Município de Feira Grande/AL, com possível risco 
à vida e à integridade física do indígena R.D.C. Intimado a fim de prestar 
esclarecimentos, o indígena R.D.C. afirmou, basicamente, o seguinte: (1) tivera 
desentendimento, em 2020, com um vaqueiro de fazenda vizinha à comunidade 
indígena, em razão do fechamento de passagem que era utilizada pela comunidade, 
fechamento este que teria ocorrido em 2016; (2) a fazenda pertence a C.F. e após o 
episódio teria recebido ligação do filho de C.F., que, por sua vez, passou o telefone a 
um conhecido Delegado de Polícia de Alagoas, que teria dito: "Aqui é M.J. Você quer 
parar com a bagunça ou quer que eu vá aí com meus meninos"; (3) o fato teria sido 
presenciado pelo Chefe da Coordenação Técnica Local da FUNAI; (4) negou ameaça 
a outros indígenas ou outros conflitos envolvendo o território indígena. Sobre os fatos, 
o Chefe da Coordenação Técnica Local da FUNAI negou a existência de conflitos na 
região, mas afirmou ter recebido um celular de R.D.C., onde alguém dizia não ter 
interesse em confusão; o pai de R.D.C., cacique da aldeia, refutou as denúncias de 
invasões ou desavenças entre sua aldeia e a fazenda vizinha, mas confirmou que seu 
filho R.D.C. teve um conflito com um dos vaqueiros da fazenda e que isso não revela 
nenhum risco para seu povo, sendo o fato irrelevante. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes 
fundamentos: (1) os possíveis conflitos envolvendo o território indígena não foram 
confirmados nem por R.D.C., nem pelo servidor da FUNAI local, nem pelo cacique da 
aldeia; (2) quanto à ameaça supostamente sofrida por R.D.C., não há substrato 
probatório mínimo no sentido de sua real ocorrência, impossibilitando a tomada de 
quaisquer medidas na seara penal; (3) ausência de indícios mínimos de materialidade 
delitiva; (4) não vislumbro, por ora, outras diligências úteis à apuração dos fatos. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, considerando as 
razões expostas pelo Procurador da República oficiante e os demais dados constantes 
nos autos, inexistem elementos suficientes e seguros para comprovar a ocorrência dos 
crimes. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para a 
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 
disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
515. Expediente: JF/BG-1002335-

24.2021.4.01.3605-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 489/2022 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). 

Recebimento indevido de auxílio emergencial por parte de candidata ao cargo de Prefeito 
de General Carneiro/MT, desrespeitando os critérios estabelecidos pela Lei n° 
13.982/2020. No caso, a suspeita teve valores referentes a auxílio emergencial 
depositado em sua conta, sendo um total de R$ 1.800,00. Deste montante, R$ 1.200,00 
foram ressarcidos de forma voluntária e R$ 600,00 constavam como 'a recuperar', até a 
data de instauração deste IPL. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A indiciada informou nos autos que 
à época de sua candidatura descobriu, por meio do aplicativo WhatsApp, que seu nome 
estaria cadastrado para receber o Auxílio Emergencial, motivo pelo qual contatou o 
gerente de sua agência bancária, ocasião em que constatou o recebimento do montante 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em conta aberta sem o seu consentimento. Desse 
modo, informou que solicitou a devolução do valor aos cofres públicos, bem como o 
bloqueio da referida conta e que, por conseguinte, não tem ciência do recebimento de 
mais R$ 600,00 (seiscentos reais), ainda não ressarcidos. O termo de declarações e os 
extratos bancários juntados aos autos pela própria investigada comprovam que os valores 
depositados (montante de R$ 1.800,00) não foram utilizados; R$ 1.200,00 foram 
devolvidos voluntariamente no dia 04/07/2020, doze dias após a retirada do valor. O 
restante, R$ 600,00, foi bloqueado por ordem judicial, aparentemente para o pagamento 
de indenização trabalhista. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.  

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

 
516. Expediente: JF/CE-0802327-

52.2020.4.05.8100-PIC-MP - 
Eletrônico  

Voto: 434/2022 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA 
CONRADO 
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falsidade ideológica (art. 299 

do CP). Os indiciados foram surpreendidos por policiais federais lotados na Delegacia 
de Imigração, supostamente inserindo dados falsos em formulário com o propósito de o 
investigado S. C. obter visto permanente no Brasil, tendo em vista sua nacionalidade 
italiana. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão de as 
diligências realizadas comprovarem que o casal, de fato, mantinha um relacionamento 
amoroso, com intenção de formar família, estando presentes os requisitos de 
configuração de união estável; contudo, houve o falecimento do investigado italiano em 
28-05-2021. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme consta 
dos autos, foram colhidos diversos depoimentos de pessoas próximas aos investigados 
que confirmaram a veracidade da união entre eles. O investigado S.C. faleceu, em 28-
05-2021, tendo o Juízo da 11ª Vara Federal declarado extinta sua punibilidade, conforme 
decisão datada de 21-07-2021. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação do 
Enunciado n. 92 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). 

 
517. Expediente: JF/CRI/SC-5003083-

08.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 461/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime tipificado no art. 171, 

§ 3º, do CP, diante do possível recebimento indevido do benefício assistencial de Amparo 
Social ao Idoso. Segundo consta nos autos, em 12-02-2015, o indiciado solicitou Benefício 
de Prestação Continuada da Assistência Social, o qual foi concedido, em 11-03-2015, 
através de processo administrativo junto ao INSS. No requerimento consta que ele é 
casado, possui residência própria e não possui ocupação e não recebe outro benefício 
assistencial. Estão presentes no referido processo administrativo os extratos das consultas 
realizadas aos sistemas do Cadastro Nacional de Informações Sociais ' CNIS e do 
MPAS/INSS Sistema Único de Benefícios DATAPREV, os quais demonstram a 
inexistência de vínculos ou benefícios em nome dele ou de sua esposa. Entretanto, uma 
reportagem da revista Campo Aberto, Edição 109, de agosto de 2013, trata de agricultores 
que vinham aplicando a técnica de agricultura de precisão em terras paraguaias, utilizando-
se de maquinário agrícola de alto nível. Dentre estes agricultores está o indiciado, que, 
juntamente com seu filho, planta soja, milho e trigo, em 2 mil hectares, sendo 1,5 mil 
hectares próprios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O indiciado foi 
intimado para prestar esclarecimentos, afirmando que trabalhou na agricultura, mas sempre 
recebeu por dia e que nunca recebeu outro tipo de benefício. O investigado reside em 
Arroio do Silva/SC, sendo que a reportagem foi feita em agosto de 2013, quase dois anos 
antes do requerimento do benefício previdenciário, não se podendo afirmar que ele não 
tem direito ao referido benefício. 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). 

 
518. Expediente: JF/CRI/SC-5010123-

41.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 481/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime do art. 19, da Lei nº 7492/86. O noticiante 

informa que, em outubro de 2017, um funcionário de sua empresa, ao adquirir por 
financiamento um veículo, teve os dados de salário e data de admissão constantes em sua 
CTPS adulterados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Questão 
judicializada. Promoção de arquivamento acolhida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de 
Criciúma/SC, ao qual cabe reexaminar a matéria com base no art. 18 do CPP. Atribuição 
da 2ª CCR nas hipóteses de arquivamento submetido diretamente ao Colegiado para 
homologação ou de remessa com base no art. 28 do CPP quando houver discordância do 
juiz quanto ao arquivamento do apuratório por considerar improcedentes as razões 
invocadas. Não conhecimento do pedido de revisão da promoção de arquivamento.  

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

 
519. Expediente: JF/FLR-1000490-

24.2021.4.01.4003-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 531/2022 Origem: GABPRM1-ABS - 
ANDRÉ BATISTA E SILVA 

 
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Inquérito policial instaurado com o fim de apurar suposta fraude no processo de 

regularização do território quilombola de Artur Passos, no município de Jerumenha/PI, 
por meio da suposta utilização de declarações falsas a fim de induzir em erro o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária ' INCRA. Consta que, na qualidade de 
representantes da comunidade de Artur Passos, 3 integrantes da comunidade alegaram 
que o processo de certificação da comunidade como quilombola foi fraudado, pois teria 
sido fruto de manipulação da liderança da referida associação e pessoas ligadas a tais 
líderes; indicaram diversas pessoas que constavam como votantes na assembleia, que não 
teriam sequer estado presentes na reunião. O Procurador da República promoveu o 
arquivamento; entendeu incidir ao caso os princípios da subsidiariedade e 
fragmentariedade; 'não obstante o último laudo pericial tenha constatado a presença de 
um mesmo padrão grafotécnico em quatro assinaturas, é expediente comum em 
comunidades tradicionais a colheita de manifestação verbal dos parentes, em especial os 
mais antigos, que muitas vezes não sabem escrever ou não se encontram presentes 
naquele exato instante, ocasião em que algum integrante da comunidade promove, 
posteriormente, a inscrição dos nomes daqueles de próprio punho. Pode-se discordar 
desse método, criticá-lo, achá-lo moralmente reprovável ' conclusões que, ressalte-se, 
este signatário invoca somente a título de reforço argumentativo ', mas não atribui-lo a 
pecha de ato criminoso'. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). No que se 
refere à eventual falsidade da autodeclaração, percebe-se que alguns integrantes 
entendem-se descendentes de quilombolas, ao passo que outros, não. Tal circunstância 
deve ser apurada sob a perspectiva antropológica. Não se há justa causa para a 
deflagração da persecução criminal em caso sensível sobre os rumos que uma 
comunidade tradicional (fato inconteste) verifica para si. Somente através de verificação 
antropológica, o que deve ser feito em procedimento específico, capitaneado pelo 
INCRA, é que o núcleo desta questão poderá enfim ser dirimido. Ainda, tem-se que a ata 
supostamente falsificada não tinha potencialidade para, sozinha, lesar o bem jurídico 
tutelado pela norma penal; há necessidade de realização de visita técnica pelo INCRA, 
além de diversos outros trâmites administrativos, para que se efetive o reconhecimento 
de uma comunidade como remanescente de quilombo. 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). 

 
520. Expediente: JF-JAL-5001370-

30.2021.4.03.6124-IP - 
Eletrônico  

Voto: 536/2022 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS 
RIOS JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Consta dos autos que os investigados, um casal de cidadãos colombianos, apresentaram 
declarações de residência supostamente falsas perante o setor de imigração da 
Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP; isso se deu com o intuito de fazer prova de 
residência e domicílio no País, visando a efetuar a regularização de situação de 
estrangeiro, através de registro pelo Mercosul. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). A autoridade policial, em seu Relatório Final, consignou que o contexto 
fático leva a crer que a versão apresentada por um dos investigados corresponde à 
verdade. Na mesma linha, o Procurador da República oficiante entendeu que a versão 
apresentada é razoável, visto que em um contexto de pandemia, as ofertas de emprego 
estão cada vez mais escassas, sendo assim oportuna sua justificativa de se mudar de 
cidade para se manter mais próximo de sua família. De fato, dos elementos coligidos 
nos autos não se verifica o dolo de prestar informações falsas; as mudanças de 
residência se justificam dado o contexto fático vivenciado por cidadão estrangeiro 
recém-chegado ao Brasil; sobrevivendo com a ajuda de familiares; e a procura de 
emprego em cidades da região. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento, 
ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
521. Expediente: JF/MOC-1001593-

72.2021.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 465/2022 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado na 

modalidade tentada (art. 171, § 3º c/c art. 14, inciso II, do CP). O investigado protocolou 
requerimento de concessão da aposentadoria rural perante o INSS, alegou que trabalhou 
em regime familiar em fazenda localizada em uma Comunidade de Quilombola. Contudo, 
o requerimento foi indeferido por falta de comprovação da atividade rural nos meses 
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correspondentes à carência do benefício. Diante disso, ajuizou ação previdenciária 
objetivando a concessão via judicial, cujo pedido foi indeferido por falta de comprovação 
da atividade rural. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por 
ausência de dolo, visto que os vínculos empregatícios formais encontrados no CNIS em 
nome do investigado não desqualificam sua atividade rural comprovada por testemunhas 
e outros elementos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Realizadas 
diligências investigatórias, verifica-se a ausência de dolo na suposta prática delituosa 
apurada nos autos. O investigado informou, categoricamente, que desde a infância 
trabalha com atividade rural. Testemunhas também confirmaram que o investigado e sua 
esposa residem na fazenda localizada em uma comunidade quilombola e que são 
produtores rurais em regime familiar. Por fim, a informação de que o investigado figurava 
como sócio de uma lanchonete foi esclarecido pelo proprietário, o qual afirmou que o 
indiciado sempre trabalhou na atividade rural. Ausência de dolo. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
522. Expediente: JF/MOC-1008851-

36.2021.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 557/2022 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de relatório de fiscalização da Superintendência 

Regional do Trabalho em Minas Gerais, o qual noticia, em tese, a conduta do crime 
previsto no art. 149 do CP. A ação fiscalizatória foi realizada em uma fazenda localizada 
na zona rural de Mirabela/MG; dois trabalhadores realizavam atividades de produção de 
carvão, com jornada que ocorria aproximadamente das 06:00 às 15:00 h, de 2ª a 6ª-feira, 
e aos sábados se revezavam para fiscalizar o funcionamento dos fornos; haviam recebido 
R$ 2.000,00 por 30 dias já trabalhados; não havia emprego de violência ou cerceamento 
da liberdade individual por parte do empregador; eram fornecidas 03 refeições diárias 
descritas como boas pelos trabalhadores; a água era proveniente da sede da fazenda e 
chegava através de encanamento, tendo sido descrita como boa por ambos os 
trabalhadores; ambos os trabalhadores estavam acomodados em alojamentos situado a 
500m da bateria de fornos de carvão, e distante aproximadamente 1,5 Km da sede da 
fazenda; no alojamento dos trabalhadores não havia camas (apenas estruturas 
improvisadas), colchões (substituídos por uma espuma), energia elétrica, sistema de 
filtragem de água, equipamento de primeiros socorros, roupa de cama fornecida pelo 
empregador, armários para guardar os pertences pessoais ou estruturas adequadas para 
realizar o cozimento e armazenamento de alimentos. Ainda, havia fogão à gás dentro do 
alojamento em que dormiam; o banheiro apresentava condições adequadas, apesar da 
ausência de energia elétrica. Nenhum dos dois possuía registro em carteira assinada. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, verifica-se que as 
condições de trabalho a que submetidas os trabalhadores não autorizam o juízo de 
adequação típica da conduta do empregador ao art. 149 do CP. As carteiras de trabalho 
dos dois trabalhadores não eram assinadas. Entretanto, os valores combinados, que 
superam razoavelmente o salário mínimo, foram pagos a tempo e modo; os trabalhadores 
tinham liberdade para realizar a sua jornada de trabalho no horário que mais lhe convinha, 
não havendo caracterização de jornada exaustiva; o alojamento, embora não fosse bom, 
apresentava as condições mínimas para garantir higiene, alimentação, descanso e 
habitabilidade; os trabalhadores, apesar da falta de camas, não dormiam no chão, mas em 
estruturas elevadas que simulavam o estrado de cama; não havia colchões, mas havia 
espuma semelhante à usada na fabricação de colchões; o piso do alojamento era cimentado 
e a construção de alvenaria de boa qualidade, pois havia portas e janelas que garantiam a 
ventilação e vedação do ambiente, protegendo os trabalhadores das intempéries; havia 
água encanada, banheiro com chuveiro e ambiente externo para convívio e alimentação. 
Ademais, as três refeições principais eram preparadas na sede e levadas para os 
trabalhadores. Ainda, embora as declarações dos trabalhadores sozinhas não afastem o 
crime, não pode ser desconsiderado, no contexto ora apresentado, que declararam que não 
consideravam as condições a que foram submetidos degradantes. Segundo bem pontuou 
o Procurador oficiante, 'O descumprimento de normas trabalhistas que versam acerca das 
condições de trabalho não implica automaticamente caracterização do crime de submissão 
de alguém a condições análogas à de escravo em razão da degradância das condições 
laborais. Para que o último se caracterize, é necessário que as condições degradantes de 
trabalho consubstanciem ofensa severa à dignidade da pessoa enquanto ser humano titular 
de direitos, aproximando-o da condição de objeto, de coisa, característica inerente à 
situação de escravidão'. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
523. Expediente: JF/PE/CBS-0817097-

66.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 522/2022 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA  

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, do CP), tendo em vista a notícia de que indivíduo teria recebido seguro-
desemprego indevidamente, referente a período no qual estaria empregado. Consta dos 
autos que o investigado teria recebido o seguro-desemprego no período de julho a outubro 
de 2017; no entanto, em processo na Justiça do Trabalho, alegou que teria trabalhado em 
empresa no período de agosto de 2017 a janeiro de 2018. O sócio administrador da empresa 
em questão alegou que o vínculo empregatício referente ao investigado esteve vigente no 
período anotado na CTPS, qual seja, de outubro de 2017 a janeiro de 2018. A Procuradora 
da República oficiante entendeu que é controversa a data do início da relação de trabalho 
do investigado com a empresa em questão, havendo em desfavor do investigado apenas as 
suas próprias declarações, que, como se sabe, podem não se confirmar em Juízo, haja vista 
o direito ao silêncio; ponderou que, considerando que os fatos ocorreram no ano de 2017, 
é improvável sejam realizadas diligências capazes de elucidar a controvérsia. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, observa-se que a declaração do 
sócio administrador da empresa na qual o investigado trabalhou, no que se refere ao período 
no qual o investigado esteve empregado na empresa, mostra-se compatível com o período 
no qual houve a concessão do seguro-desemprego. Ausência de indícios substanciais da 
prática do crime de estelionato. Ausência de linha investigativa viável ao aprofundamento 
da apuração. Homologação do arquivamento.  

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

 
524. Expediente: JF/PSA-1003105-

18.2020.4.01.3810-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 466/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de 

Itajubá-MG, o qual noticia que pessoa não identificada teria falsificado a assinatura da 
testemunha na intimação para comparecimento em audiência. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento por ausência de dolo, restando comprovado que 
houve um descuido da advogada ao fazer com que outra pessoa assinasse o documento. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Segundo consta dos autos, foi 
realizada a oitiva da pessoa que era a testemunha mencionada, e que confirmou a 
falsidade da assinatura, bem como do autor da ação trabalhista; este afirmou que sua 
advogada é quem teria providenciado toda documentação e, ao questioná-la a respeito 
dos fatos, esta teria informado que houve uma confusão nos papéis em seu escritório e, 
por equívoco, outra pessoa acabou por assinar a intimação referente sem ler o documento. 
Ademais, deve-se registrar que a versão apresentada pela investigada é verossímil, visto 
que, se a testemunha já tinha concordado em participar da audiência, não haveria razão 
para a advogada falsificar a assinatura dela. Assim, os elementos colhidos denotam a 
ausência de dolo da investigada. Diante das provas apontarem para um descuido na gestão 
dos documentos em seu escritório, não há que se falar em crime de falso por parte da 
advogada investigada. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.  

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

 
525. Expediente: JF/PSA-1005719-

93.2020.4.01.3810-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 587/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público do 

Trabalho em Pouso Alegre, com cópia de notícia de fato na qual se apurou possível 
esquema fraudulento de compra e venda de cartas sindicais envolvendo o Ministério do 
Trabalho e Emprego. A investigação neste inquérito policial restringe-se à suposta 
apresentação de endereço falso da sede de sindicato na publicação de edital de 
convocação para registro de chapas para eleição sindical, uma vez que a apuração da 
compra e venda de cartas sindicais foi declinada. Conforme investigação, M.C.C.A., 
presidente do referido sindicato desde 2018, afirmou que foi o responsável pela 
elaboração do edital; aduziu que constou neste o endereço antigo do sindicato, que à 
época estava registrado no CNPJ, bem como o endereço atual do sindicato, "para garantir 
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que nenhum interessado ficasse prejudicado por falta de informações do edital"; foram 
enviadas informações por M.C.C.A., com antigos endereços e o estatuto do sindicato. O 
Procurador da República oficiante entendeu que não se verificou a prática do crime de 
falsidade ideológica, uma vez que constou do edital o endereço antigo e o endereço novo 
do sindicato e não um endereço falso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). De fato, a partir das informações granjeadas na investigação, não se verifica 
a prática do crime investigado nestes autos [falsidade ideológica]. Ausência de indícios 
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). 

 
526. Expediente: JF-RJ-5000336-

12.2021.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 563/2022 Origem: GABPR15-AGA - 
ARIANE GUEBEL DE 
ALENCAR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato 

previdenciário (art. 171, § 3º, do CP). Segundo consta, houve a inserção, no CNIS, via 
GFIPWEB, de vínculos empregatícios extemporâneos com empresa do ramo de 
vestuários, suspeitos de inidoneidade, para fins de obtenção de benefícios 
previdenciários fraudulentos. Relatório do INSS explicitou os motivos que levam a 
crer pela ocorrência de fraude, apresentando os benefícios que foram concedidos com 
base nesse vínculo laboral, com as respectivas datas de sua inserção na GFIP e de início 
de pagamento e cessação do benefício, e concluindo pela inexistência do vínculo com 
a referida empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Em 
relação aos responsáveis pela transmissão das informações, em tese, inidôneo, tem-se 
que: (a) o próprio INSS informou a impossibilidade de obtenção dos dados dos 
indivíduos que inseriram informações falsas no CNIS, não havendo elementos para 
identificar a autoria delitiva; (b) de todo modo, as transmissões, via GFIP, ao CNIS, 
teriam ocorrido entre os anos de 2003 e 2006, tendo a conduta sido alcançada pela 
prescrição da pretensão punitiva estatal em 2018. 2) Quanto aos indivíduos titulares 
dos benefícios fraudulentamente concedidos, tem-se as seguintes situações que 
justificam o arquivamento dos autos: (a) três benefícios foram cessados em anos 
longínquos (2004 e 2006), no que, também, foram atingidos pela prescrição no ano de 
2018; (b) verificou-se que os benefícios de M.A.G., e L.A.F., estão cancelados; em 
relação a L.A.F., o benefício foi cancelado em razão do óbito, sendo causa de extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inciso I); já em relação a M.A.G., foi determinado o 
desmembramento da investigação para que seja instaurado IPL autônomo e 
individualizado, já que o benefício foi cessado apenas em 07-03-2018, sendo o caso de 
arquivamento para se evitar a duplicidade de investigações (princípio do nem bis in 
idem); (c) por fim, em relação aos beneficiários M.A.C.S., S.H.D.FS., F.P.F., e 
L.G.R.S., verifica-se que os benefícios ainda estão ativos; assim, o INSS foi oficiado 
com a solicitação de que tais benefícios sejam auditados, com a urgência que o caso 
requer, e ainda que ao término das auditorias efetuadas, em sendo constatadas 
irregularidades, remetam-se cópias das citadas auditorias, para subsidiar eventual 
instauração de IPLs. Ausência de justa causa, neste momento, 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). 

 
527. Expediente: JF-RN-0801832-

44.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 528/2022 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de representação de servidor público federal para 

apurar o crime de desacato (CP, art. 331). Consta dos autos que, em 23-09-2019, 
durante uma aula de direito do Curso de Gestão Pública do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no Campus de 
Natal/RN, um aluno teria desrespeitado o professor fazendo a seguinte afirmação 'O 
senhor não merece o salário que ganha porque no lugar de estar ensinando a disciplina 
direito, está querendo falar de história'. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). Tem-se dos autos que a afirmação do aluno teria se dado no contexto de uma 
acalorada discussão entre ele e o professor sobre um tema jurídico com conotação 
política, referente à entrega do terrorista italiano Cesare Batisti pela Bolívia ou pelo 
Brasil à Itália em passado recente. No decorrer da investigação, a Polícia Federal 
colheu os depoimentos dos envolvidos, sendo que não há consenso sobre o que foi dito 
por cada uma das partes na aula em questão. Como bem pontuou o Procurador 
oficiante, nesse debate mais acirrado, as partes fizeram naturalmente uso de expressões 
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fortes, sem que isso possa ser considerado como prática de crime por qualquer dos dois 
implicados; entender de modo contrário seria infringir a liberdade de manifestação do 
pensamento e a liberdade de cátedra, direitos dotados de base constitucional (art. 5º, 
inciso IV, e art. 206, incisos II e III, da CF). Para a caracterização do crime de desacato 
é necessária a existência do elemento subjetivo especial, qual seja, a vontade livre e 
consciente de desprestigiar a função pública do ofendido, a intenção ultrajante. No 
caso, embora o discurso utilizado pelo representado seja inadequado e censurável, a 
conduta narrada apresenta baixo grau de reprovabilidade e lesividade, sendo que 
decorreu do estado de ânimo alterado em razão de debate político. Inexistência de justa 
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
528. Expediente: JF-SOR-5005920-

81.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 592/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial para apurar suposta co-autoria e/ou participação na prática do crime 

previsto no art. 334-A, do CP, a partir dos fatos apurados no IPL nº 
131/2019DPF/SOD/SP. Segundo consta nos autos, no dia 23-04-2019, na Rodovia 
Castelo Branco, Município de Boituva/SP, policiais militares, em fiscalização 
rodoviária rotineira, abordaram um veículo (caminhão) conduzido por R.S., e lograram 
encontrar aproximadamente 600 (seiscentas) caixas de cigarros estrangeiros da marca 
Gif. 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 com as ressalvas 
do art. 18 do CPP.  

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

 
529. Expediente: 1.01.000.000221/2021-28 - Eletrônico  Voto: 520/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação encaminhada pela 

Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 
13.869/2019, art. 27), perpetrado, em tese, pela Corregedoria do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações ' MCTI. Segundo relatado, em apertada síntese, o noticiante foi acusado 
com base em conduta indeterminada, sem justa causa e que tal fundamento teria o condão de 
frustrar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ' PAD contra ele, eis que 'a 
presença de justa causa, no entendimento deste servidor, é condição 
indispensável/obrigatória/essencial para a abertura de Processo Administrativo Disciplinar ' 
PAD.'. De acordo com a documentação existente nos autos, o Processo Administrativo 
Disciplinar foi instaurado para apurar a acusação de falta de zelo e inércia praticados pelo 
noticiante, sob o argumento de que o mesmo, na qualidade de Chefe da Divisão de Licitações 
e Contratos ' DILIC/COLIC, não teria cumprido sua atribuição na aplicação de penalidades a 
fornecedores de bens e prestadores de serviço, em flagrante omissão na gestão do processo 
sancionador no âmbito do contrato MCTIC nº 038/2014. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito, pelos seguintes fundamentos: (a) conforme restou apurado 
até o momento, foram constatados indícios de irregularidades e possível favorecimento à 
empresa C.S. LTDA., no âmbito do contrato nº 02.0038.00/2014; (b) de igual modo, entendeu 
haver indícios de que os servidores responsáveis por aplicar penalidades à citada empresa 
permaneceram inertes, não havendo nos autos do PAD a instauração de procedimento visando 
a aplicação de penalidade à empresa, mesmo havendo comportamento reiterado no que toca à 
inexecução contratual, conforme havia sido sugerido pela ConJur; (c) desta feita, entendeu que 
o argumento de ausência de justa causa e conduta indeterminada para a instauração do Processo 
Administrativo Disciplinar sustentado pelo Representante não merece guarida; (d) no crime de 
abuso de autoridade, o dolo (vontade livre e consciente) é o elemento subjetivo do tipo, ou seja, 
o delito reclama um ânimo próprio que é a vontade de praticar as condutas com a consciência 
que está exorbitando do poder que lhe foi conferido, o que não se nota no caso em debate; (e) 
toda a análise de mérito ainda encontra-se pendente de apreciação pela Comissão Processante 
em sede de Processo Administrativo Disciplinar, sendo que a Comissão Processante vem 
procedendo de forma adequada quanto ao seu papel de instruir a investigação de modo a 
esclarecer os fatos ocorridos. O noticiante apresentou recurso contra a decisão de arquivamento; 
reiterou os motivos já apresentados. O Procurador da República oficiante manteve o 
arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, pelos 
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dados constantes nos autos, não se verifica a ocorrência do crime de abuso de autoridade; houve 
uma constatação administrativa de irregularidade/ilegalidade, o que ensejou instauração do 
PAD e sindicância administrativa para melhor esclarecer os fatos. Destaca-se que é dever da 
administração pública, ao se deparar com indícios de irregularidade, proceder a devida 
apuração. Não se verifica dos documentos apresentados pelo noticiante circunstância que 
afaste, de plano, as suspeitas que deram ensejo a abertura do PAD. Assim, ao contrário do 
alegado pelo noticiante, há evidências que reclamam melhor apuração acerca da sua conduta, 
não se verificando a alegada ausência de justa causa para abertura do PAD. Observa-se que o 
noticiante pretende se valer do Direito Penal para rediscutir as questões administrativas que são 
objeto do PAD nesta seara criminal, não havendo, contudo, elementos mínimos de prática 
criminosa que permitam o prosseguimento da persecução penal. 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). 

 
530. Expediente: 1.11.001.000195/2020-09 - Eletrônico  Voto: 445/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), 

consistente no recebimento indevido de uma parcela de benefício de pensão por morte. O 
beneficiário teria apresentado documentos falsos ao requerer benefício de pensão por morte em 
razão do falecimento de sua esposa; teria fornecido seus documentos a um intermediador que 
teria providenciado o recebimento fraudulento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Conforme consta dos autos, o intermediador do pedido de concessão de pensão por 
morte, J.A.D., firmou ANPP nos Autos 0800884-32.2021.4.05.8003. Diante disso, mostra-se 
inócua a manutenção deste procedimento. No que diz respeito ao beneficiário, J.P.S., as provas 
colhida demonstraram que ele, de fato, não tinha conhecimento da falsidade dos documentos 
apresentados perante o INSS, não configurado o dolo. Ademais, houve apenas o recebimento 
de uma parcela do benefício, ocorrendo o imediato bloqueio no mês seguinte, o que permite a 
aplicação da Orientação nº 4 da 2ª CCR: quando não houver prova de dolo no saque de até três 
parcelas de benefício previdenciário. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
531. Expediente: 1.11.001.000361/2021-40 - Eletrônico  Voto: 542/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício oriundo da Secretaria de Cooperação Internacional da 

Procuradoria-Geral da República, que encaminha Relatório de Inteligência Financeira 
produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contendo 
informações espontâneas encaminhadas por autoridade estrangeira sobre indivíduo de 
nacionalidade brasileira. Promoção de arquivamento considerando a) observação contida no 
próprio documento, de que o RIF não poderá ser juntado em processos judiciais ou outros 
procedimentos formais e a eventual utilização da informação descrita no relatório para qualquer 
outro fim depende de nova autorização; b) ausência de outros elementos de prova que permitam 
afirmar a ocorrência de crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª 
CCR/MPF, em sua 201ª Sessão de Coordenação, de 25-10-2021, à unanimidade, nos autos do 
Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder consulta a respeito do 
tema, que deu azo a formulação da Orientação nº 45, com a seguinte redação: 'I - Os RIFs 
enviados de ofício pelo COAF, que descrevam operações financeiras envolvendo contas no 
exterior, nos quais consta vedação de juntada do documento em processos judiciais ou 
procedimentos formais, podem ser transformados em relatórios de análise pelas unidades 
descentralizadas da SPPEA; II - Os relatórios de análise produzidos descreverão as pessoas 
envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior; III ' Os valores envolvidos e o número da 
conta não serão incluídos no relatório; IV ' Após o envio de cópia do relatório de análise para 
a distribuição de procedimento, o RIF deverá ser devidamente arquivado como sigiloso no 
Sistema Único; V ' O RIF proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório de 
inteligência' e que traz indícios de crime, pode justificar a instauração de notícia de fato, 
conforme dispõe disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017. ' No caso 
em análise, cópia do RIF já foi encaminhada à unidade descentralizada da SPPEA para fins de 
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elaboração de relatório de informação, a ser distribuído como Notícia de Fato. Injustificável 
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). 

 
532. Expediente: 1.12.000.000626/2021-82 - Eletrônico  Voto: 443/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual conduta criminosa por parte dos advogados e 

de engenheiro que atuaram em ação indenizatória ajuizada contra a CEF objetivando 
indenização em razão de vícios constituídos em imóvel do Programa 'Minha Casa Minha Vida'. 
O pedido foi julgado improcedente e houve condenação da autora às penas de litigância de má-
fé. Na oportunidade, restou consignado o seguinte na sentença em foco: "comunique-se ao 
Conselho Regional de Engenharia do Estado do Pará, ao MPF e ao Centro de Inteligência do 
TRF da 1ª Região acerca do presente, ante a atuação temerária dos advogados da parte autora 
e do engenheiro que subscreve o laudo que acompanha a petição inicial. Para tanto, deverá ser 
encaminhada lista dos feitos em que se identificou tal situação, com a identificação da 
respectiva numeração." O Procurador da República oficiante entendeu que os desdobramentos 
ocorridos na aludida ação indenizatória foram devidamente combatidos pelo Juízo com os 
institutos direito processual civil, sendo desnecessária a responsabilização no âmbito penal. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Restou demonstrado nos autos que 
o Juízo da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá entendeu que a petição inicial 
e as demais peças apresentadas pela autora são totalmente genéricas, não apresentando qualquer 
indicação precisa dos fatos. Consignou, ainda, que, na Seção Judiciária do Amapá, como em 
diversas outras, constata-se a juntada de laudos, com as mesmas palavras, atribuídos ao mesmo 
engenheiro civil, relacionando vários exemplos de laudos em processos diferentes. Ao final, 
qualificou a conduta da parte autora, consistente na juntada de petição inicial e laudos 
genéricos, como temerária, reconhecendo sua litigância de má-fé (art. 80, inciso V, do CPC. 
Assim, arbitrou a multa em 5% (cinco por cento) do valor causa e encaminhou os autos para 
vários órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público Federal. Diante dos fatos trazidos, 
verifica-se que as providências tomadas pelo juízo no âmbito cível mostram-se suficientes para 
coibir a conduta perpetrada. Ausência de justa causa que viabilize a instauração de investigação 
no âmbito criminal. Homologação do arquivamento.  

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

 
533. Expediente: 1.14.000.000049/2022-35 - Eletrônico  Voto: 561/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expedientes encaminhados pela Polícia Federal, 

consistentes em representações formuladas pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Bahia, e por candidata à eleição ao referido cargo, por meio das quais se noticia o 
uso indevido de perfil da OAB/BA na rede Instagram, na data de 07-11-2021. Os noticiantes 
narram que, no dia mencionado, por volta de 19:00 h, pessoa não identificada acessou a referida 
a conta institucional (@oab.bahia) e publicou, sem autorização e em contrariedade ao 
normativos da entidade, propaganda em favor de uma das chapas que concorriam às eleições à 
presidência da Seccional, que foram realizadas em 24-11-2021. Em sua manifestação, o então 
presidente da OAB/BA solicita apuração dos fatos e indica acreditar ter havido a prática do 
crime previsto no art. 154-A, CP. A Procuradora da República oficiante destacou que o art. 
154-A, caput, do CP, tipifica como crime a conduta de 'invadir dispositivo informático de uso 
alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de 
instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita'; no entanto, os fatos noticiados se referem 
à ocorrência de acesso a perfil de rede social para publicação de conteúdo não autorizado, sem 
descrever ou apontar indícios concretos da prática de invasão de dispositivo alheio, como exige 
o referido tipo penal. Ainda, destacou a Procuradora oficiante, o fato de que a senha do perfil 
era compartilhada entre diferentes pessoas reforça a possibilidade de que o acesso realizado no 
dia 07-11 tenha ocorrido de forma regular, por pessoa que detinha tal senha, de maneira que se 
revela temerária a instauração de apuração criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Realmente, de acordo com as manifestações apresentadas pelos noticiantes, 
observa-se que os fatos narrados não se enquadram no tipo penal do art. 154-A, CP, uma vez 
que, em princípio, não houve invasão de dispositivo informático de uso alheio; o fato noticiado 
diz respeito apenas a utilização indevida do perfil da OAB/BA em rede social. Nesse contexto, 
mostra-se razoável concluir que os fatos noticiados indicam uma conduta penalmente atípica. 
Por fim, na linha da fundamentação apresentada pela Procuradora da República oficiante, a 
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circunstância de a senha de acesso ao referido perfil ser compartilhada entre diversas pessoas, 
indica a possibilidade de o acesso ter sido realizado por pessoa autorizada. Fato atípico. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
534. Expediente: 1.14.002.000231/2021-95 - Eletrônico  Voto: 538/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste 
(BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Informação de que foi liberada ao beneficiário a quantia de R$ 4.000,00 com 
a finalidade específica de investir no plantio de capim em 0,5ha, uma caixa de amianto de 
10.000L e na reforma de 300 unidades de cercas. contudo, o beneficiário comprovou apenas a 
aplicação parcial dos recursos. Possibilidade de responsabilização cível e administrativa, em 
razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à 
instituição financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. 
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 
Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 
do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
535. Expediente: 1.15.000.002004/2021-87 - Eletrônico  Voto: 439/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 

22, DA LEI 7.492/86). POSSÍVEL IRREGULARIDADE DE ADESÃO AO REGIME 
ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT), PREVISTO NA 
LEI N. 13.254/16. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
ELEMENTOS QUE NÃO APONTAM, POR ORA, A PRÁTICA DO CRIME. BENS 
INCOMUNICÁVEIS ENTRE OS CÔNJUGES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais relativa 
à contribuinte R. Q. J., cônjuge de Senador da República, por suposto crime de evasão de 
divisas (art. 22 da Lei 7.492/86), ventilado após o reconhecimento, pelas autoridades 
fazendárias, de possível irregularidade de sua adesão ao Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária (RERCT) previsto na Lei nº 13.254/16. 2. A contribuinte transmitiu, em 
24-10-2016, Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT), prestando 
declaração tida como falsa por não preencher os requisitos para o gozo dos benefícios da Lei 
de Repatriação, por ser casada com Senador da República à época da publicação da Lei nº 
13.254/16. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão dos 
fatos trazidos não configurarem o crime de evasão de divisas, não restando demonstrada a 
prestação de declaração falsa por parte da contribuinte. Ressaltou que a contribuinte é casada 
com Senador da República em regime de separação total de bens, desde 1973, não havendo que 
se falar em confusão patrimonial entre a aderente ao regime de tributação especial e seu 
cônjuge; ademais, no caso sob análise deve ainda ser observado que não há, seja em relação ao 
Senador, seja em relação à sua esposa, herdeira de uma tradicional e bem sucedida família 
cearense, qualquer indício de prática de infrações penais ou atos ímprobos, a ensejar dúvida 
razoável sobre a origem lícita dos valores que vieram a ser declarados a destempo, indicados 
pela contribuinte como fruto de seguidas doações de seus pais. Nesse sentido, foram anexadas 
diversas certidões criminais e dos Tribunais de Contas, todas negativas. 4. Revisão de 
arquivamento. 5. A Lei nº 13.254/2016 teve por finalidade viabilizar a repatriação e 
regularização de ativos financeiros de origem lícita mediante anistia em relação aos crimes de 
evasão de divisas e sonegação fiscal e, com isso, estimular brasileiros que possuíam ativos não 
declarados no exterior a reinvestir esses valores internamente, ou a pagar os tributos 
decorrentes. 6. O art. 11 da citada lei vedou o efeito extintivo de punibilidade aos detentores de 
cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivos, bem como aos respectivos cônjuges 
e aos parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, na data de publicação 
desta lei. 7. Sobre essa particular questão jurídica, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADIn 
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5.586, contra o dispositivo colacionado, por suposta violação ao princípio constitucional da 
isonomia em matéria tributária, na medida em que dá tratamento discriminatório em razão do 
exercício profissional do contribuinte. No entanto, o julgamento, iniciado em plenário virtual 
em 08/10/2021, encontra-se suspenso por pedido de vistas do Min. Gilmar Mendes, logo após 
o voto da Relatora Min. Rosa Weber pela improcedência. 8. Sem ingressar na análise abstrata 
da constitucionalidade, ou não, do dispositivo, cabe perquirir, neste caso concreto, se houve 
malferimento do bem jurídico protegido pela norma, apto a ensejar a persecução penal. 9. A 
contribuinte é casada com Senador da República, desde 1º-06-1973, em regime de separação 
total de bens. Não há, pois, confusão patrimonial. Os bens de cada um estão sujeitos à 
administração exclusiva de cada cônjuge. 10. O art. 11 não constava da redação original do 
projeto que culminou na Lei nº 13.254/2016, mas foi incluído durante o processo legislativo, a 
fim de maximizar o âmbito de incidência dos princípios da moralidade administrativa e da 
impessoalidade. Assim, o legislador excluiu da norma anistiadora não apenas os que integram 
efetivamente o aparelho estatal, mas também os respectivos parentes até segundo grau. Isso 
porque, como bem ressaltou a Min. Rosa Weber em seu voto, comumente crimes tributários e 
econômicos são consumados por pessoas interpostas - especialmente parentes. Logo, a inclusão 
dos parentes dos agentes públicos na norma excludente visaria impedir a inocuidade do art. 11, 
especialmente da possibilidade real e efetiva de confusão patrimonial entre eles. 11. Contudo, 
no caso concreto, repise-se, há incomunicabilidade de patrimônios entre os cônjuges, dado que 
casados, desde 1º-06-1973, em regime de separação total de bens (certidão de casamento 
acostada aos autos). Logo, não há que se falar em confusão patrimonial entre a aderente ao 
regime de tributação especial e seu cônjuge, Senador da República. O bem jurídico protegido 
pela norma de exclusão da anistia não foi atingido e permanecem preservados os fundamentos 
legitimadores da desequiparação realizada pela lei, quais sejam: a probidade, a impessoalidade 
e a moralidade administrativa, princípios que devem ser observados com maior rigor em relação 
aos agentes públicos. 12. Cabe ainda considerar que a contribuinte, de forma voluntária e 
espontânea, apresentou a declaração ao órgão fazendário, devendo ser prestigiada a sua boa-fé, 
consubstanciada no propósito de agir em conformidade com o Direito. 13. Por fim, não procede 
ainda a imputação de que a contribuinte teria prestado declaração falsa, para a inserção irregular 
no programa de recuperação fiscal. Com efeito, como bem explicado na defesa apresentada, 
não houve dolo do crime do art. 299 do CP. 14. Inexistência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. 15. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
Os advogados Dr. Theodomiro Dias Neto (OAB/SP Nº 96.583) e Dr. Rodrigo Brunelli 
Machado (OAB/SP Nº 154.354) realizaram sustentação oral. 
O advogado Dr. Francisco Pereira de Queiroz, OAB/SP Nº 206.739, acompanhou o julgamento 
do processo. 

 
536. Expediente: 1.15.000.002407/2020-45 - Eletrônico  Voto: 427/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal, autuado após o envio de Relatório de Inteligência, 

oriundo do COAF, referente à movimentação financeira incompatível no período de 02-12-
2018 a 27-11-2019, do investigado. Segundo consta, o investigado é médico e empresário e 
tinha participação em uma empresa de anestesiológicos e depois ingressado como sócio de 
outra empresa do ramo médico; teria rendimentos de R$ 26.750,00 (vinte e seis mil e setecentos 
e cinquenta reais) e teve creditado em sua conta pessoal de R$ 1.689.692,00, no período de 02-
12-2018 a 27-11-2019, sendo esses valores provenientes de possível movimentação de recursos 
da sua empresa em sua conta pessoa física, com suspeita de sonegação fiscal. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento em razão da ausência de constituição do crédito 
tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Verifica-se que não constam elementos necessários para justificar o prosseguimento 
de uma investigação por crime contra a ordem tributária, em face da ausência de notícia de 
crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24 do STF). Igualmente, 
não há elementos suficientes, neste momento, para justificar o prosseguimento de uma 
investigação por lavagem de capitais, pois faltam elementos mais concretos acerca de eventual 
crime antecedente. Não se descura que pode haver investigação sobre lavagem de capitais tendo 
como crime antecedente crime contra a ordem tributária, ainda que não haja constituição 
definitiva de crédito tributário. Contudo, cabe levar em consideração as circunstâncias deste 
caso concreto, no sentido de que não há lançamento definitivo do crédito tribuário, não há ação 
fiscal ou um relatório da Receita Federal, sobre os fatos que poderiam configurar o ilícito 
tributário. A Receita Federal foi notificada para fins de apreciação dos fatos para eventual 
lançamento tributário, informando inclusive 'ausência de interesse fiscal, tendo em vista a 
existência de procedimentos fiscais de interesse mais relevante'. Não há indícios mínimos de 
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ilícito penal, sobretudo de lavagem de dinheiro, e nem linha investigativa idônea para justificar 
a manutenção de um procedimento investigativo. Ausência de elementos mínimos da 
materialidade dos crimes de lavagem de capitais e de sonegação fiscal. 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). 

 
537. Expediente: 1.15.000.002551/2021-62 - Eletrônico  Voto: 57/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual noticia a 

apreensão de mercadoria de origem estrangeira, no valor de R$ 50.000,00, em 09-07-2020, sem 
a devida comprovação de entrada regular no território nacional. Segundo consta dos autos, em 
operação ostensiva de repressão de zona secundária em voo doméstico, no Aeroporto 
Internacional Pinto Martins em Fortaleza/CE, J.C.O. de A., foi flagrado transportando uma 
prancha de jetsurf. O MPF relata que tentou a oitiva do investigado antes de oferecer a denúncia, 
mas não obteve êxito. Oferecida a denúncia, J.C.O. de A., foi finalmente ouvido; afirmou que 
apenas foi contratado para transportar a mercadoria; a prancha é de propriedade de J.V. de C.N. 
Assim, o Juízo Federal remeteu os autos ao MPF, com a finalidade de que se apurasse a 
responsabilidade da pessoa apontada como proprietária do bem apreendido pela Receita 
Federal. Em consequência, foi instaurado este procedimento e foi suspenso o andamento da 
Ação Penal nº 0813446-73.2021.4.05.8100, ajuizada contra J.C.O. de A., enquanto 
empreendidas diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. Ouvido, J.V. de C.N. 
afirmou o seguinte: (1) confirmou ser proprietário da mercadoria; (2) o equipamento foi 
adquirido para presentear sua filha; (3) já estava em uso há cerca de 8 meses; (4) o equipamento 
tinha ido, por via aérea, para manutenção em Brasília/DF; quando retornou para Fortaleza/CE, 
houve a retenção pela RFB; (4) o equipamento foi adquirido em Salvador/BA de uma pessoa 
física. Cabe destacar que a RFB aplicou a pena de perdimento do bem, e que após, quando da 
ocorrência do leilão, este fora arrematado por J.V. de C.N vindo a ser proprietário do bem 
novamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Quanto à conduta de 
J.C.O. de A, tem-se que apenas realizou o transporte da mercadoria para conserto, a mando de 
seu patrão, de Brasília para Fortaleza/CE, notadamente considerando o alto valor do objeto, 
avaliado em R$ 50.000,00 (bem cuja aquisição se revela incompatível com a remuneração de 
um montador de móveis/motorista). Já em relação a J.V. de C.N, não há elementos de 
informação que apontem sua participação na importação da mercadoria, iludindo o pagamento 
de qualquer tributo; também não há indícios de que tenha introduzido mercadoria 
clandestinamente no país para fins de comércio, eis que sequer exerce atividade comercial. 
Assim, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, ensejam a conclusão pela ausência de 
dolo na conduta perpetrada, destacando-se entre elas: (a) o transporte de mercadoria estrangeira 
usada, desacompanhada de documentação fiscal, entre Estados da Federação; (b) ausência de 
elementos da participação dos investigados na importação do equipamento. Nesse sentido, 
destaca-se entendimento do STJ, segundo o qual: 'Para que se configure a modalidade de 
descaminho descrita no caput do art. 334 do Código Penal é necessário identificar indícios de 
que o agente de alguma forma, dolosamente, aderiu e/ou participou do processo de introdução 
do bem no país sem o recolhimento dos tributos devidos' (CC nº 159.680/MG, TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe 20-08/2018). 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). 

 
538. Expediente: 1.15.002.000449/2021-11 - Eletrônico  Voto: 10/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado 
com o Banco do Nordeste (BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa/irregular de 
recurso federal do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Determinado 
mutuário firmou contrato de financiamento de R$ 36.906,09 (Cédula Rural Hipotecária) e não 
aplicou o crédito integralmente na realização de investimentos no imóvel rural, não havendo 
perspectiva de regularização da operação. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) segundo o 
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relatório de acompanhamento de projeto, ausente comprovação de aplicação total dos recursos 
apenas na reforma de cacimba e na implantação de 8 ha de capineira; não bastasse, aponta que 
houve ocorrência de fatores adversos, notadamente pelo fato de que a região vem sofrendo com 
a ocorrência de seca há alguns anos, ocasionando morte de animais e perda de lavouras e 
pastagens; (2) trata-se de pessoa de baixa renda e escolaridade, o que foi comprovado, ainda 
que perfunctoriamente; (3) nesse sentido, ausente justa causa para a instauração de qualquer 
procedimento que vise perseguir criminalmente os fatos, que são penalmente insignificantes; 
(4) o BNB pode buscar ressarcir-se do valor do mútuo pelos meios ordinários de cobrança; (5) 
os meios civis são suficientes e adequados para a solução das questões fáticas noticiadas; (6) 
diferente seria o entendimento se fosse um caso em que a obtenção do financiamento tivesse se 
dado de forma fraudulenta e/ou a sua comprovada aplicação em destinação diversa de forma 
dolosa, o que efetivamente não ocorreu em relação às operações contratadas pelo mutuário; (7) 
não se pode qualificar de criminoso o trabalhador rural pelo fato de ter adaptado o projeto de 
investimento em sua propriedade para a forma que melhor lhe parece, ou, ainda, aquele que 
não conseguiu atingir parte das metas traçadas em decorrência da seca que o próprio relatório 
elaborado em razão de visita técnica registrou. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Ausência, na hipótese, de elementos que permitam concluir que o mutuário utilizou-
se de meio fraudulento para obter o referido financiamento. Possibilidade de responsabilização 
cível e administrativa, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos 
assumidos junto à Instituição Financeira. Carência de elementos indicativos da presença de 
dolo na conduta. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes 
da 2ª CCR: NF n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 
Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 
do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
539. Expediente: 1.15.003.000016/2022-28 - Eletrônico  Voto: 549/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOBRAL-CE  

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

na qual a noticiante narra, em síntese, que: sua família teria contratado um líder religioso, 'pai 
de santo', para assassiná-la de forma 'enérgica'; após sua família ter contratado referido líder 
religioso, passou a adoecer rapidamente e a ser perseguida por espíritos e por uma legião de 
pessoas. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos pelas 
seguintes razões: 'embora a representante narre suposta perseguição, o que poderia, em tese, 
configurar o tipo penal previsto no art. 147-A1 do Código Penal, não individualizou quem 
seriam os possíveis autores, assim como não apresentou lastro probatório mínimo que indique 
uma linha investigativa a ser seguida. Some-se a isso o fato de que a representante não trouxe 
nenhum elemento probatório que confirmasse tais imputações, especialmente de natureza 
documental ['] as informações ofertadas inicialmente foram feitas de forma genérica, e até 
mesmo confusas, não indicando fatos específicos, nem demonstrando qualquer indício de prova 
material, ou qualquer elemento de convicção'. A noticiante apresentou recurso da decisão. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, a manifestante não adicionou 
informação em sua notícia crime que fosse suficiente para se instaurar um inquérito policial ou 
apresentado um mínimo de indícios que pudessem amparar suas afirmações. Como bem 
pontuou a Procuradora oficiante 'as alegações apresentadas pela representante não ultrapassam 
suas convicções pessoais, posto que da detida análise de todo o contexto de sua comunicação 
não foi possível identificar nenhum elemento que indicasse que a representante estaria sendo 
perseguida ou sequer ameaçada, o que impossibilita até mesmo a realização de Declínio de 
Atribuições em favor do Ministério Público Estadual'. 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). 

 
540. Expediente: 1.16.000.000577/2022-10 - Eletrônico  Voto: 585/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação registrada por meio do Disque 100, do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; em suma, o noticiante narra que 
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'UM GRUPO PÚBLICO DENTRO DO KIK MESSENGER CHAMADO "BRASIL TUDO 
LIBERADO" QUE PODE SER ENCONTRADO INDO ATÉ 'GRUPOS PÚBLICOS' E 
DIGITANDO NO CAMPO #: BRASILEIROSX (COM LETRAS MINÚSCULAS E DESSE 
JEITO QUE ESCREVE) ESTE É UM GRUPO QUE EM TESE É +18 MAS QUE CONTÉM 
USUÁRIAS MENORES DE IDADE, COMO POR EXEMPLO A USUÁRIA QUE É 
APENAS UMA CRIANÇA [...]'. O Procurador da República oficiante concluiu que, embora o 
noticiante indique que há menor de idade em um grupo no "Kik Messenger" que seria destinado 
a pessoas maiores de idade, não há nos autos elementos que apontem que de fato é uma 
criança/adolescente, uma vez que o simples fato da foto do perfil indicado [...] ser de criança, 
não comprova que é por ela utilizado; ponderou que o próprio noticiante aduz que "não sabe se 
há compartilhamento de pornografia-infantojuvenil", razão pela qual não é possível vislumbrar 
qual seria o possível crime apto a ensejar a atuação deste órgão ministerial. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na linha dos fundamentos consignados pelo 
Procurador da República oficiante, verifica-se que não há indício da prática de crime; não restou 
demonstrado que menores façam parte de grupo para maiores de 18 anos em rede social; ainda 
que o referido grupo contasse com a participação de menores, isto, por si só, não configuraria 
a prática de crime. Fato atípico. Homologação do arquivamento.  

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

 
541. Expediente: 1.16.000.002846/2021-00 - Eletrônico  Voto: 540/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual 

o noticiante relata possível prática de crime contra a honra do Presidente da República. Segundo 
o noticiante, revista de circulação nacional teria estampado em sua capa a imagem do presidente 
do como Hitler. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A apuração de 
eventual crime contra a honra do Presidente da República, depende de requisição do Ministro 
da Justiça, o que não se verifica nos autos (CP, art. 141, inciso I, c/c 145, parágrafo único). 
Ausência de condição de procedibilidade. Precedente desta 2ª CCR: 1.34.001.006160/2020-12, 
792ª Sessão de Revisão, de 14.12.2020. 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). 

 
542. Expediente: 1.16.000.003058/2021-22 - Eletrônico  Voto: 17/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime tipificado no art. 241-E da Lei nº 8.069/90. 

Encaminhamento de notícia de crime, registrada no Disque 100, do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, com o seguinte conteúdo: "(...) no site (...), é um site de 
pedofilia e incitação a pedofilia; eles usam mangás para incentivar relacionamentos entre 
crianças e adultos; esse mesmo site é conhecido no Japão (...)". A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito (inexistência de crime); apresentou os seguintes 
fundamentos: (1) o art. 241-E da Lei nº 8.069/90 define como cena de sexo explícito ou 
pornográfica qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais 
explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente 
para fins primordialmente sexuais; (2) os adjetivos reais e simuladas (usados no plural pela 
norma do art. 241-E) referem-se às atividades sexuais explícitas representadas; (3) o que a Lei 
nº 8.069/90 sanciona é a participação, real ou simulada (através, por exemplo, do uso de técnica 
de fotomontagem), de uma criança ou adolescente (real) em cena de conteúdo sexual; (4) 
desenhos e outras representações gráficas não realistas não constituem ilícito penal em nosso 
ordenamento jurídico. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). Ao analisar 
os autos, verifica-se, no arquivo complementar 1.2, a existência de desenho ou representação 
gráfica de uma criança ou adolescente de costas, levantando a roupa e dizendo "eu quero você, 
querido", o que corrobora o teor da notícia (mangás: histórias em quadrinho japonesas). Em 
que pesem os fatos ventilados nos autos, animações não caracterizam o objeto material dos 
tipos previstos nos arts. 241-A a 241-E da Lei nº 8.069/90 (situação que envolve desenhos que 
não se assemelham a crianças reais, não imitam a realidade; retrata figuras evidentemente 
fictícias, irreais e imaginárias). De acordo com precedente da 2ª CCR, "a legislação brasileira 
atual não criminaliza o que tem sido chamado pelos estudiosos do tema de 'terceira geração de 
pornografia infantil', que abrange as imagens no estilo fantasia, a exemplo de cartoons, 
desenhos animados, pinturas e toda a forma de material visual descrevendo cenas de sexo com 
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adolescentes, mas que não se confundem com fotografias, o que as torna facilmente 
distinguíveis de cenas reais. 2. Dessa forma, ampliar a figura do tipo penal do artigo 241 do 
ECA para abranger, além da divulgação de fotos reais de crianças na prática de atos sexuais ou 
com conotação sexual, também imagens do tipo fantasia, implica no emprego de interpretação 
extensiva ou analogia em desfavor do réu (in malam partem) em flagrante violação ao princípio 
da estrita legalidade, pedra de toque do direito penal (Procedimento MPF nº 
1.23.000.002574/2015-57, 653ª Sessão Ordinária, de 05-07-2016)". 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). 

 
543. Expediente: 1.16.000.003372/2021-13 - Eletrônico  Voto: 558/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

por, aparentemente cidadão português, noticiando suposto rapto de sua filha para o Brasil pela 
mãe, também de nacionalidade portuguesa. O noticiante narrou, em apertada síntese, que a 
genitora do seu filho pediu uma certidão de saída de Portugal para vir trabalhar no Brasil com 
um mestre de yoga; ocorre que, segundo o noticiante, a mãe nunca deu notícias de ninguém e, 
ao que parece, não foi trabalhar com o citado mestre; ao fim, pede ajuda para identificar o 
paradeiro do seu filho. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos 
autos por entender que 'Em que pese a gravidade, em tese, dos fatos narrados, a representação 
encontra-se desacompanhada de qualquer elemento de convicção, notadamente que diga a 
respeito da situação legal de eventual guarda do filho do casal e/ou saída do país de forma legal 
(ou não). Assim, qualquer análise da parte deste Parquet pressupõe a solução/esclarecimento 
de tais questões cíveis, as quais, contudo, ao menos por ora, entendemos não estarem inseridas 
em uma das hipóteses descritas no art. 109, da Constituição Federal de 1988, que atrai a 
atribuição do MPF. Ademais, vê-se que o próprio representante solicita o apoio do Conselho 
Tutelar em relação à localização do filho no território brasileiro'. Recurso do noticiante. 
Manutenção do arquivamento pelo Procurador oficiante que, ainda, requereu que o 
representante fosse informado 'que a questão noticiada, inclusive sobre a guarda de sua prole, 
foi encaminhada aos cuidados do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, órgão 
que temos como detentor de atribuição para apreciá-la, onde doravante informações sobre o 
caso poderão ser solicitadas'. 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 
(ECA, art. 239); nesse sentido, em sede recursal, tem-se que o próprio noticiante informa que 
deu autorização para o seu filho ir para o Brasil com a mãe. Matéria que, em princípio, deve 
ser conduzida no âmbito cível, ante a ausência, até o momento, de elementos que indiquem a 
prática de crime. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
544. Expediente: 1.18.000.000242/2011-74 Voto: 550/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito civil, instaurado a partir de representação de particular, para apurar possível 

oferecimento de vantagem irregular dada por laboratório a médicos do país, para que eles 
prescrevam os medicamentos do laboratório a seus pacientes. Preliminarmente, insta esclarecer 
que o procedimento estava inicialmente vinculado a 3º CCR, que apurava eventual afronta ao 
art. 5º da RDC 96/2008 da ANVISA; todavia, o procedimento foi declinado ao ofício criminal 
da PR/DF para que avaliasse eventual crime contra a ordem econômica, previsto no art. 4º da 
Lei nº. 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Tem-se que, 
mesmo após todas as diligências efetuadas ao longo da apuração, que iniciou em 2011, não foi 
possível estabelecer um mínimo de indícios da prática do ilícito penal, notadamente, se levado 
em conta que os fatos relativos a esfera cível foram arquivados e que, no âmbito do MPDFT, 
chegou a ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o laboratório que se 
comprometeu a cumprir a RDC 96/2008. Além disso, os fatos, que são genéricos, remontam há 
mais de 10 anos, não sendo razoável perpetuar o andamento da investigação. Homologação do 
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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545. Expediente: 1.18.000.001836/2021-74 - Eletrônico  Voto: 432/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de representação feita através do DIGI-DENUNCIA, a qual 

narra que 'uma epidemia de jogadores patológicos, que durante a pandemia foram atraídos para 
operações arriscadas no mercado financeiro por corretora', o que, segundo o noticiante, poderia 
ser enquadrado como crime contra a economia popular, contra a saúde e contra o consumidor. 
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da narrativa 
desconexa e ausência de provas do cometimento de crime. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). Conforme consta dos autos, o noticiante apontou inúmeros infortúnios 
ocorridos na sua vida pessoal e a utilização de medicamentos psiquiátricos; relatou perdas 
ocorridas após realizar investimentos na bolsa de valores, após ser assessorado por uma 
corretora de investimentos. Nota-se também que o noticiante narrou ter investido em mercados 
de risco e operações day-trade, por conta própria, após ver vídeos no Youtube para 'aprender a 
operar'. De fato, pelo acima exposto e demais dados constante nos autos, não há informações 
suficientes para instauração de inquérito policial. A notícia-crime não oferece indícios de 
materialidade ou autoria delitiva mínimos para dar início a uma investigação penal, por ser 
extremamente vaga, impossibilitando qualquer diligência útil e efetiva. 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). 

 
546. Expediente: 1.19.000.000823/2021-41 - Eletrônico  Voto: 450/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de patrocínio infiel (CP, art. 355) praticado por advogado no 

âmbito de diversas ações trabalhistas em Presidente Dutra/MA. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). O crime, em tela, possui como elemento subjetivo o dolo, que é a vontade 
livre e consciente de trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, 
prejudicando o interesse que lhe foi confiado, exigindo-se que o agente tenha ciência de que 
está prejudicando seu cliente. No caso, observa-se que o representado foi nomeado, em 07-01-
2021, para o cargo de Assessor Jurídico do Município de Santa Filomena/MA. Conforme se 
observa da documentação acostada aos autos, especialmente as íntegras processuais fornecidas 
pelo Juízo Trabalhista representante, bem como as informações repassadas pelo representado, 
não é possível verificar, com o que se tem nos autos, a presença de justa causa para 
prosseguimento deste feito. Da documentação é possível verificar que as referidas reclamações 
trabalhistas foram ajuizadas em momento anterior à nomeação do representado à assessoria 
municipal de Santa Filomena/MA (ocorrida em 07-01-2021), as quais, inclusive, já se 
encontram, em sua totalidade, sentenciadas e em fase de execução. Ademais, é de se notar que 
os elementos colhidos apontam indicativos da ausência de má-fé do representado, o qual 
informou ter comunicado à aludida Vara do Trabalho acerca da superveniente investidura no 
cargo de assessor jurídico do Município, bem como seguido suposta orientação de servidores 
desta para apresentar substabelecimento nos processos em que figurava como patrono. 
Ausência de materialidade. Das íntegras processuais reunidas nos autos pelo Juízo Trabalhista, 
é possível verificar a ocorrência do peticionamento de substabelecimentos sem reserva de 
poderes, realizados pelo então patrono, ora representado, o qual possui natureza de renúncia 
dos poderes da representação a ele outorgados. Homologação do arquivamento.  

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

 
547. Expediente: 1.20.000.000190/2021-50 - Eletrônico  Voto: 545/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de Relatório de Inteligência Financeira ' RIF pelo 

COAF, o qual noticia a ocorrência de movimentações financeiras suspeitas por pessoa física no 
período de 1º-10-2019 a 31-10-2019. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Consta dos autos que foi realizada uma análise preliminar do RIF pela Polícia Federal, com 
colheita de elementos e o aprofundamento das investigações. No entanto, apesar dos esforços 
investigativos não foi possível reunir elementos suficientes a apontar para a prática do crime 
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de lavagem de capitais. Inexistência de elementos que justifiquem o desenvolvimento de 
investigação criminal. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
548. Expediente: 1.20.004.000059/2021-52 - Eletrônico  Voto: 509/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado por ordem do Procurador da República 

oficiante, uma vez que chegou ao seu conhecimento que vídeo de divulgação do Projeto de 
Independência Indígena estaria veiculando dístico do MPF, com a narrativa de que o projeto 
teria apoio do Ministério Público Federal. Os fatos poderiam configurar a prática do crime 
previsto no art. 296, § 1º, inciso III do CP. O MPF esclareceu que o fato de não se opor à 
realização do projeto, com a expressa ressalva da necessidade de respeito aos requisitos legais, 
diferia veemente de apoiar e de autorizar o emprego de símbolos oficiais da instituição. Instado 
a se manifestar, o sindicato responsável pela realização do projeto esclareceu que o vídeo não 
foi confeccionado pelo sindicato e sim feito pela cooperativa indígena; esclareceu que a partir 
do dia da notificação, solicitou a retirada do vídeo de todas as redes sociais. Por fim, o advogado 
do sindicato afirmou que a logo do MPF foi retirada a partir do momento da notificação do 
sindicato e da cooperativa. O Procurador da República oficiante destacou que o uso não se deu 
em virtude de atuação do sindicato rural, tendo sido promovido pelo sindicato criado pela 
própria comunidade indígena beneficiária. Soma-se a isso as informações de os dísticos terem 
sido prontamente suprimidos a partir da notificação, inexistindo indício de qualquer proveito 
ou vantagem obtida durante o curto período em que foram utilizados. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Crime previsto no art. 296, § 1º, inciso III, do CP não 
configurado, uma vez que (I) não pareceu haver intenções escusas por parte dos responsáveis 
pelo projeto; (II) após a notificação, houve a solicitação de retirada do vídeo de todas as redes 
sociais e a retirada do símbolo do MPF. Homologação do arquivamento.  

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

 
549. Expediente: 1.22.000.003501/2021-68 - Eletrônico  Voto: 552/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato, instaurada a partir de informação do Exército Brasileiro, em que se noticia a 

suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, 
art. 12). Segundo consta, foram cancelados, de ofício, pelo Exército, por término de validade e 
inércia dos titulares, os Certificados de Registro pertencentes a diversos brasileiros. Ressalte-
se que, segundo informações, foram esgotadas todas as possibilidades de intimação dos 
interessados para providenciar a destinação aos Produtos Controlados pelas Forças Armadas, 
de posse das armas ou a autorização para concessão de novo registro. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão de 'Em que pesem as 
informações de irregularidade supracitadas, não é minimamente razoável imputar a prática de 
um crime a alguém que simplesmente se omite ou demora par realizar a renovação do registro 
de armas controladas pelo Exército. Considerando que o Poder Público possui o pleno 
conhecimento da posse das armas em tela, podendo, inclusive, rastreá-las se for do seu 
interesse, não pode o fato em comento extrapolar a esfera administrativa'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, não restou demostrado, de forma inequívoca, 
o crime em tela. Não há sequer informações se os indivíduos ainda possuem as armas. Trata-se 
de fatos que devem ser apurados no âmbito administrativo. Princípio da subsidiariedade do 
Direito Penal. 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). 

 
550. Expediente: 1.22.021.000134/2021-01 - Eletrônico  Voto: 482/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de cópia de sentença trabalhista, na qual 

foi determinada a intimação do MPF para análise de possível ocorrência do crime de 
defraudação de penhor (art. 171, § 2º, inciso III do CP). A sentença trabalhista condenou a parte 
ré a indenizar a parte autora em danos materiais decorrentes da depredação parcial e destruição 
dos bens arrematados. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão 
da decadência do direito à representação do ofendido, visto que o bem supostamente 
defraudado é particular; no que tange à destruição do bem sob constrição judicial, tal fato se 
enquadraria do delito de fraude à execução (art. 179 do CP), delito que somente se procede 
mediante queixa e, igualmente, foi atingido pela decadência. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). No caso, considerando que os bens objeto da arrematação eram 
particulares, aplica-se a nova regra trazida pela Lei nº 13.964/19. Assim, o crime patrimonial 
do art. 171, § 2º, inciso III do CP depende de representação do ofendido por se tratar de delito 
cuja ação penal é pública condicionada. Desse modo, incide a regra da decadência prevista no 
art. 38 do CPP. Nesse sentido, observa-se que a ação trabalhista foi protocolada em 24-03-
2021. Logo, já se passaram mais de 6 (seis) meses da data do conhecimento acerca do autor do 
crime. Por fim, em relação ao crime de fraude à execução, em razão da destruição de bem 
arrematado judicialmente, o mesmo se trata de crime de ação penal privada, que somente se 
procede mediante queixa. Sendo assim, além de estar igualmente atingido pela decadência, não 
cabe ao Ministério Público propor a respectiva ação penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
551. Expediente: 1.23.003.000243/2021-09 - Eletrônico  Voto: 61/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação formulada por particular, na qual relata que 

trabalharia em condições análogas às de escravo em uma fazenda localizada no Município de 
Altamira/PA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Após diligências, não 
foram colhidos elementos capazes de indicar a prática de crime pelo investigado. Relatório de 
fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem trabalho em situação 
análoga a de escravo. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação 
do arquivamento.  

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

 
552. Expediente: 1.24.000.000623/2021-28 - Eletrônico  Voto: 486/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Um 

eleitor, supostamente, teria feito declaração falsa à Justiça Eleitoral em relação a seu domicílio 
eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 'Para efeito de inscrição, é 
domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando 
mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas' (art. 42, parágrafo único do Código 
Eleitoral) Há situações previstas no Código Civil, quais podem ser levadas como critério de 
interpretação e aplicação no âmbito do Direito Eleitoral. É também domicílio eleitoral da 
pessoa natural, quanto às relações concernente à profissão, o lugar onde é exercida (art. 72 do 
CC) Se exercitar a profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá domicílio eleitoral. 
No caso, há certidão de Oficial de Justiça no sentido de que o eleitor tentou transferir seu 
domicílio eleitoral para o mesmo do seu estabelecimento comercial, comprovando-se seu 
domicílio eleitoral. Não há, assim, a prática do crime eleitoral previsto no art. 350, CE. 
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). 

 
553. Expediente: 1.24.001.000033/2022-76 - Eletrônico  Voto: 426/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de documentação pela Polícia Federal, consistente 

na decisão de não instauração de Inquérito Policial relativamente à notícia crime formulada 
pela CONAB. Suposta ocorrência de depredação do seu patrimônio e indícios de invasão, com 
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demarcação de terreno para fins de construção. O Procurador da República oficiante promoveu 
o arquivamento por entender que a questão trazida configura esbulho possessório a ser 
resolvido na esfera cível. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência 
realizada no local por agentes federais apurou que "as circunstâncias do caso concreto não 
indicam até o presente momento, smj, ter havido ato de invasão, que pressupõe violência ou 
grave ameaça, mas sim uma ocupação na tentativa de se obter do poder público o uso através 
da posse, caracterizando, aparentemente, uma questão de direito administrativo." De fato, trata-
se de questão cível (de direito civil e/ou administrativo), consistente em possível esbulho da 
área de propriedade da CONAB, passível de resolução satisfatória na esfera cível, sem 
necessidade de intervenção do direito penal, à luz do seu princípio da subsidiariedade. Inclusive 
a CONAB já ajuizou Ação de Reintegração de Posse (Autos n. 0802074-18.2021.4.05.8201), 
medida adequada para reaver a posse da área ora invadida. 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). 

 
554. Expediente: 1.24.001.000271/2021-09 - Eletrônico  Voto: 526/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação criminal formulada por Professor do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte ' EBTT-IFRN Parelhas, na qual afirma que, em 22-07-2021, encaminhou 
mensagem ao diretor de administração do Campus Campina Grande, do IFPB, informando que 
iria retirar os equipamentos do seu projeto de pesquisa para levá-los ao IFRN, seu novo local 
de trabalho. No entanto, o diretor de administração teria lhe respondido com falta de urbanidade 
e com insinuações caluniosas. Ademais, afirma que passou a receber ligações suspeitas e 
estranhas de uma pessoa se passando por servidor do IFPB, noticiando-lhe da instauração de 
PAD, sem apresentar a sua credencial e sem lhe dar acesso ao teor da notificação; cópia da 
notificação foi enviada ao IFRN, seu novo local de trabalho, o que caracterizaria difamação; 
outro servidor, também perturbou o seu sossego durante as férias; e que a denúncia feita ao 
MPF pela Comissão do PAD poderia configurar fraude processual ou denunciação caluniosa. 
O Procurador da República oficiante, após apresentar relatório minucioso de todo o histórico 
dos acontecimentos, promoveu o arquivamento dos autos em razão da ausência de indícios 
mínimos da prática de crime. Recurso do representante. Manutenção da decisão de 
arquivamento do membro do MPF por seus próprios fundamentos. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Preliminarmente, insta esclarecer que os fatos narrados nesta Notícia 
de Fato estão relacionados ao Inquérito Civil nº 1.24.001.000216/2020-20, que apura eventual 
descumprimento do regime de dedicação exclusiva por parte do representante, em razão do 
suposto exercício de atividade advocatícia. Pois bem, da análise do conjunto probatório 
presente nos autos, não se verifica, nem ao menos em tese, a possível ocorrência de crime. A 
citada mensagem do diretor de administração, que teria respondido o representante com falta 
de urbanidade e com insinuações caluniosas, não é nada mais que uma comunicação formal no 
âmbito da administração pública onde, em nenhum momento, foi imputado ao representante o 
furto dos equipamentos; quanto as alegadas 'perseguições', estas não passaram de tentativas de 
notificação do representante acerca do PAD (que ele já tinha conhecimento da existência), e 
que precisaram ser reiteradas, já que o representante não confirmava seu recebimento; por fim, 
como bem salientou o Procurador oficiante, a denúncia feita ao MPF se deu por notícia 
anônima, e não pela comissão do PAD, como afirmado pelo representante. Carência de justa 
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
555. Expediente: 1.25.000.002619/2021-67 - Eletrônico  Voto: 502/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, na qual consta que, 

no dia 21-08-2020, em Curitba-PR, em abordagem efetuada pela Polícia Militar, foram 
encontrados 20 Kg de tabaco para narguilé de origem estrangeira em poder de C.C.B.H. 
Mercadoria avaliada em R$ 2.238,20; tributos iludidos: aproximadamente R$ 1.100,00. 
Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, diante da diminuta 
reprovabilidade da conduta pela quantidade de tabaco para narguilé apreendida e ausência de 
histórico de reiteração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Apropriada 
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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; 
Auto Judicial nº 5023557-30.2020.4.04.7000. 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). 

 
556. Expediente: 1.25.000.003164/2021-05 - Eletrônico  Voto: 483/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Envio de Representação Fiscal para Fins Penais ' RFFP indicando possível 

prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), pelo responsável 
por uma empresa individual. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias 
patronais (CPP). Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Extrai-se da RFFP 
que a questão da autuação gira em torno da impossibilidade de a empresa promover o ajuste 
decorrente da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) em GFIP quando não 
efetuar o pagamento dentro do prazo de vencimento do tributo, pois apenas o pagamento 
tempestivo permitiria recolher a CPRB em substituição à CPP. Releva apontar, como indicado 
no relatório fiscal, que até a competência novembro/2015, o regime excepcional de substituição 
da CPP pela CPRB tinha caráter impositivo, passando a ser facultativo (com o pagamento) com 
a entrada em vigor da Lei 13.161/2015. Ou seja, a contribuinte efetuou o pagamento da CPRB 
(embora com atraso) como previsto na legislação anterior. No entanto, dada a alteração 
legislativa, como o pagamento foi feito em atraso, a RFB entendeu que a empresa não poderia 
mais se valer da opção da tributação da CPRB, estando obrigada ao recolhimento da CPP, 
considerando indevida e falsa a compensação declarada na GFIP. Não parece, portanto, que o 
pagamento da contribuição previdenciária com base em regra de tributação equivocada aponte 
indícios de fraude na atuação da contribuinte. Mesmo que a opção pela CPRB dependa do 
pagamento tempestivo, o fato de a empresa efetuar o pagamento (em atraso) e declarar a 
compensação em GFIP evidenciam que nada pretendia ocultar do fisco. A contribuinte, 
inclusive, apresentou argumentos plausíveis para defender a interpretação tributária que julgou 
corretamente aplicável ao seu caso dentro do emaranhado de mais de 300 mil normas tributárias 
existentes no Brasil. Não ocultou documentos ou livros ao fisco. Guiou-se por uma 
interpretação jurídica razoável, devida e expressamente externada em processo administrativo 
tributário, ainda que tal interpretação não tenha sido acolhida pela Administração Pública, que 
adotou ao fim outra interpretação igualmente razoável. A interpretação (mesmo se equivocada 
ou favorável) que o agente faz da legislação tributária, sem nada ocultar ao fisco, não configura 
ilícito penal, podendo o contribuinte sujeitar-se à sanções administrativas para a correção e 
aplicação das normas adequadas. Inexistência de indícios de fraude. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal. Precedente 2ª CCR: 1.25.000.002048/2021-61, 
Sessão de Revisão 822, de 13/09/2021, 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). 

 
557. Expediente: 1.25.000.004073/2021-89 - Eletrônico  Voto: 441/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289). Segundo consta dos autos, a representante 

legal de um posto de gasolina teria recebido de uma nota falsa de R$ 100,00. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Após a realização de perícia na cédula recebida, foi 
atestada sua autenticidade. 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). 

 
558. Expediente: 1.26.000.003337/2021-40 - Eletrônico  Voto: 428/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Notícia de fato autuada após o envio de Relatório de Inteligência, oriundo do COAF, referente 

à movimentação financeira incompatível, nos períodos de 12-05-2020 a 02-11-2020 e 15-06-
2020 a 06-12-2020, do investigado. Segundo consta, o investigado seria empresário do ramo 
de frigorífico e teria movimentado valores eventualmente considerados incompatíveis com a 
sua capacidade econômico-financeira, em suas contas-correntes mantidas junto ao Banco do 
Brasil. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da ausência 
de constituição do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF); e por não haver indícios 
de crime federal antecedente que levasse ao crime de lavagem de capitais, estando inclusive, 
nesse aspecto, em andamento investigação junto ao MPE de Pernambuco em razão de provável 
crime estadual antecedente, o que tornou desnecessário o declínio de atribuições. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se que não constam elementos 
necessários para justificar o prosseguimento de uma investigação por crime contra a ordem 
tributária, em face da ausência de notícia de crédito tributário definitivamente constituído 
(Súmula Vinculante nº 24 do STF). Ademais, não há elementos suficientes, neste momento, 
para justificar o prosseguimento de uma investigação por lavagem de capitais, pois faltam 
elementos mais concretos acerca de eventual crime antecedente federal. Não se descura que 
pode haver investigação sobre lavagem de capitais tendo como crime antecedente crime contra 
a ordem tributária, ainda que não haja constituição definitiva de crédito tributário. Contudo, 
cabe levar em consideração as circunstâncias deste caso concreto, no sentido de que não há 
lançamento definitivo do crédito tribuário, não há ação fiscal ou um relatório da Receita 
Federal, sobre os fatos que poderiam configurar o ilícito tributário. A Receita Federal foi 
notificada para fins de apreciação dos fatos para eventual lançamento tributário, informando 
que analisará o interesse fiscal no caso. Não há indícios mínimos de ilícito penal, sobretudo de 
lavagem de dinheiro, e nem linha investigativa idônea para justificar a manutenção de um 
procedimento investigativo. Ausência de elementos mínimos da materialidade dos crimes de 
lavagem de capitais e de sonegação fiscal. 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). 

 
559. Expediente: 1.26.000.003453/2021-69 - Eletrônico  Voto: 474/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

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

Cidadão para apurar possível prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.716/89. O 
noticiante narra suposta prática de racismo/discriminação contra a religião cristã pelos 
professores das disciplinas de Filosofia, Teoria do Estado e Antropologia e Sociologia do Curso 
de Direito da Faculdade Estácio do Recife. Os termos discriminatórios seriam: "alegou o 
professor ricardo de filosofia que jesus e sócrates também filósofo da grécia antiga ambos era 
ou são um mito.'; "da mesma forma a professor de teoria do estado do curso de direito tprofessor 
atieta [sic] alegou que os manuscrito da epoca de roma de nada serve [sic] para o estudante de 
direito'; '",não obtante tambem [sic] o professor de antropologia e sociologia do mesmo curso 
tambem em sua aula tratou o criacionismo como se fosse um mito ou uma parabola [sic] ou 
uma figura de linguagem de forma que a exposição da refrida [sic] aula passou a noção de qua 
a evolução é uma realidade ou a teoria da evoluçao é uma realidade e o criacionismo uma figura 
de linguagem ou uma parabula [sic]". A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento por atipicidade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A 
Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, 
inciso IX), define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão (art. 5º, inciso XLII). Nesse marco normativo, a Lei nº 7.716/1989 prevê as 
condutas de prática de racismo entre os arts. 3º e 20; descreve condutas graves, claramente 
discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a 
cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos 
comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 20 é genérica 
('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo somente quando outra conduta mais 
específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal 
tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar 
que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco 
anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. 
Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se tratando de 
descrição típica e genérica. As falas supostamente ditas pelos professores e encaminhadas pelo 
noticiante não se mostram suficientes para se enquadram no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Os 
comentários não ensejam investigação criminal, uma vez que não incita ou induz a 
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discriminação contra um determinado grupo social de tal maneira a violar os bens jurídicos 
relativos à igualdade e à dignidade humana. Homologação do arquivamento.  

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

 
560. Expediente: 1.26.001.000268/2021-11 - Eletrônico  Voto: 504/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de declínio de atribuição promovido pela Promotoria de Justiça 

da Comarca de Petrolina de Goiás/GO; os autos têm origem a partir de manifestação anônima 
apresentada no Ministério Público do Estado de Goiás, na qual o noticiante narra o seguinte: 
'[...] morador da rua [...] no bairro [...] em Petrolina PE ta recebendo benefício por invalidez 
mais ele trabalha e o dinheiro do benefício e pra beber e usar drogas quando é recebe o benefício 
ja e pra pagar ao agiota'. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
feito; entendeu que 'o conteúdo da representação é demasiadamente genérico e desprovido de 
qualquer documentação comprobatória, tornando-se inviável, até mesmo, a notificação do 
representante (anônimo) para oportuniza-lo a esclarecer os fatos e juntar provas'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, a manifestação apresentada pelo 
noticiante mostra-se bastante sucinta e confusa; carência de informações complementares. 
Impossibilidade de notificação do noticiante para esclarecimentos; manifestação anônima. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
561. Expediente: 1.28.000.001544/2021-95 - Eletrônico  Voto: 454/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de procedimento iniciado perante a Procuradoria Regional do 

Trabalho da 21ª Região. Representação formulada por pessoa não identificada, segundo a qual 
uma empresa de terceirização de mão de obra estaria sonegando contribuições previdenciárias 
descontadas dos salários de seus empregados, por meio de suposta emissão de Guia de 
recolhimento e Informações à Previdência Social (GFIPs) com dados ou créditos falsos (art. 
168-A e art. 337-A, ambos do CP). O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento em razão da ausência de constituição do crédito tributário, nos moldes da Súmula 
Vinculante n. 24 do STF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-
se que não constam elementos necessários para justificar o prosseguimento de uma investigação 
por crime contra a ordem tributária, em face da ausência de notícia de crédito tributário 
definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24 do STF). A Receita Federal foi notificada 
para fins de apreciação dos fatos para eventual lançamento tributário, informando inclusive 
'ausência de interesse fiscal, tendo em vista a existência de procedimentos fiscais de interesse 
mais relevante'. 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). 

 
562. Expediente: 1.29.000.004022/2021-16 - Eletrônico  Voto: 59/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

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 aluno da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre ' UFCSPA, se beneficiou do sistema de cotas irregularmente; 
relata que o aluno teria realizado "bronzeamento" para o início das aulas, tentando-se passar 
como fenotipicamente negro", além de ter realizado cursos preparatórios de elevado valor 
financeiro, o que estaria em desacordo com a situação financeira anunciada. O Procurador da 
República oficiante concluiu que não há justa causa para o prosseguimento das investigações; 
destacou que o feito foi originalmente distribuído ao Gabinete do Procurador Regional dos 
Direitos do Cidadão, que determinou a realização de uma série de diligências, entre elas: a 
apuração de cumprimento da legislação aplicável pela Universidade quando do ingresso do 
estudante, com a juntada aos autos dos expedientes administrativos pertinentes; investigação 
patrimonial detalhada e de vínculos laborais do núcleo familiar do estudante; busca de eventuais 
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indícios da ocorrência de fraude na autodeclaração do estudante, entre outras; assim, a partir 
dos elementos de prova colhidos verificou que os fatos constantes da denúncia não se 
confirmaram. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Cabe homologar o 
arquivamento. 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. Com efeito, no caso em análise, consta dos 
autos que o estudante, em momento algum procurou passar-se como "fenotipicamente negro". 
Em verdade, em sua autodeclaração acostada ao feito o estudante se autodeclara "pardo'; seu 
pai, inclusive, possui em seu documento da RAIS o registro de admissão na Prefeitura 
Municipal de Aracaju no ano de 2002 em que sua raça/cor é classificada como "PARDA"; por 
fim, as fotos do pai do estudante, e as do próprio estudante, demonstram a existência de 
semelhanças que não afastam, de pronto, a premissa de que o estudante possa se considerar 
"pardo". Quanto a alegada situação financeira do estudante, cumpre destacar que a 
Universidade já fez o correto equacionamento das rendas do estudante, verificando que se 
enquadra nos critérios previstos para recebimento da bolsa por cotas. 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). 

 
563. Expediente: 1.29.000.004026/2021-96 - Eletrônico  Voto: 15/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Corregedoria Regional de Polícia 

Federal. Consta dos autos que um indivíduo não identificado remeteu da Agência dos Correios 
de Araçatuba/SP uma carta contendo diversas informações, aparentemente aleatórias e sem 
conexão entre si, com referências à ufologia, mensagens bíblicas, mitologia cristã e egípcia, 
illuminatis e vacinas (exemplos: "Vacina obrigatória - outra marca da besta. Ele tem cara de 
leão, VT - mas é hebreu; Ufologia - tão real quanto astronomia; Iluminatis - verdadeiros 
terroristas, joio"; etc). A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito 
(não há ilícito penal); apresentou os seguintes fundamentos: (1) não se vislumbra a existência 
de conduta criminosa ou mesmo de possíveis irregularidades a serem apuradas; (2) o 
comunicante sequer noticiou qualquer fato à Polícia Federal; limitou-se a encaminhar à Polícia 
Federal inúmeras frases aparentemente sem conexão entre si, o que é destituído de qualquer 
indício de materialidade delitiva que possa levar à instauração de apuratório policial. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, pelo acima exposto e demais dados 
constante nos autos, não há informações suficientes para instauração de inquérito policial; sem 
elementos concretos, como documentos/testemunhas, que possam elucidar o caso. 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). 

 
564. Expediente: 1.30.001.000113/2022-24 - Eletrônico  Voto: 455/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de e-mail enviado à Corregedoria da Polícia Federal. O 

remetente faz um relato confuso e superficial, mencionando suposta formação de quadrilha para 
desvio e roubo de cargas dos Correios. 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; os fatos narrados são confusos e, mesmo após realizadas 
diligências, não foram encontrados elementos relevantes que amparem a denúncia feita, de 
modo que não se vislumbram elementos mínimos capazes de amparar a deflagração de 
atividade investigativa. Não foram apresentados 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). 

 
565. Expediente: 1.30.001.001967/2020-66 - Eletrônico  Voto: 543/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira produzido pelo Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contendo informações espontâneas 
encaminhadas por autoridade estrangeira sobre indivíduo de nacionalidade brasileira. 
Promoção de arquivamento considerando a) pesquisa realizada no Sistema Único não localizou 
nenhum procedimento de natureza penal/cível tendo como objeto os fatos investigados na 
presente comunicação; (b) as informações enviadas pelas autoridades estrangeiras somente 
podem ser utilizadas para fins de inteligência; (c) ausência de autorização apontada pelo COAF 
como essencial à utilização dos dados difundidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A 2ª CCR/MPF, em sua 201ª Sessão de Coordenação, de 25-10-2021, à unanimidade, 
nos autos do Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder consulta a 
respeito do tema, que deu azo a formulação da Orientação nº 45, com a seguinte redação: 'I - 
Os RIFs enviados de ofício pelo COAF, que descrevam operações financeiras envolvendo 
contas no exterior, nos quais consta vedação de juntada do documento em processos judiciais 
ou procedimentos formais, podem ser transformados em relatórios de análise pelas unidades 
descentralizadas da SPPEA; II - Os relatórios de análise produzidos descreverão as pessoas 
envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior; III ' Os valores envolvidos e o número da 
conta não serão incluídos no relatório; IV ' Após o envio de cópia do relatório de análise para 
a distribuição de procedimento, o RIF deverá ser devidamente arquivado como sigiloso no 
Sistema Único; V ' O RIF proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório de 
inteligência' e que traz indícios de crime, pode justificar a instauração de notícia de fato, 
conforme dispõe disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017. ' No caso 
em análise, o RIF já foi encaminhado a autoridade policial e ao setor de pesquisas da PR/RJ 
para fins de inteligência. Injustificável 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). 

 
566. Expediente: 1.30.001.004497/2021-73 - Eletrônico  Voto: 503/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por particular, o qual noticia o 

seguinte: 'Desde o ano de 2007 policiais, com objetivo de fraudar o inventário dos bens 
deixados pelos meus falecidos pais, têm promovido contra mim diversos tipos de violência, 
como agressões, invasões da minha casa, fraudes e outros. Dentre os autores existem policiais 
civis, militares, e ainda suspeito de envolvimento de membros do Ministério Público do Rio de 
Janeiro e de policiais federais; sócios de escritórios de advocacia que mantém/mantinham 
contratos com o município do Rio e filial na Inglaterra; proprietários e servidores de cartórios 
de registros de imóveis'. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 
feito; destacou 'a ausência de nexo nos fatos relatados, não se nota a existência de qualquer 
linha investigativa com indícios mínimos necessários a legitimar procedimento investigativo'. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, a manifestação apresentada 
pelo noticiante mostra-se bastante confusa; a rigor, não se verifica nenhum fato concreto capaz 
de amparar a instauração de um procedimento investigativo. Notificado sobre o arquivamento 
da notícia de fato, o noticiante se manteve inerte; não apresentou recurso, nem tampouco 
apresentou informações complementares. Homologação do arquivamento.  

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

 
567. Expediente: 1.30.008.000019/2015-86 Voto: 491/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RESENDE-RJ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA 

PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO EM FACE DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
JUSCELINO KUBITSCHEK. APÓS APURAÇÃO O PROCURADOR DA REPÚBLICA 
OFICIANTE PROMOVEU O ARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO SUPOSTO CRIME. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal autuado 
em 25-02-2015, a partir de informações constantes do Inquérito Civil nº 1.30.008.000307/2013-
79, para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 121 do CP, de autoria desconhecida, 
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em face de Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro, em 22-08-1976, no Município de 
Resende/RJ. Pelo que consta dos autos, a investigação, no âmbito do MPF, teve origem a partir 
de informações colhidas pela Comissão da Verdade no Município de São Paulo/SP. 2. Após 
profunda e detalhada apuração, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
dos procedimentos (IC e PIC); destacou que o Inquérito Civil que deu origem a este 
Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado por sugestão do Grupo de Trabalho Justiça 
de Transição do Rio de Janeiro, que encaminhou notícia, na qual foi relatado que a Comissão 
da Verdade do Município de São Paulo concluiu que o ex-presidente da República Juscelino 
Kubitschek (JK), oficialmente declarado morto em um acidente automobilístico em 1976, fora, 
na verdade, vítima de homicídio por membros da ditadura militar então vigente; a Comissão 
Municipal da Verdade de São Paulo encaminhou cópia do seu relatório final, no qual são 
detalhadas as diligências realizadas e as conclusões da investigação sobre a morte do ex-
presidente, ficando registrado que a Comissão declarou 'o assassinato de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, vítima de conspiração, complô e atentado político na Rodovia Presidente Dutra, 
em 22 de agosto de 1976, e, consequentemente, considera nula a causa mortis oficial, forjada 
no período da ditadura militar, segundo a qual o ex-presidente da República perdeu a vida em 
consequência de acidente de trânsito, durante viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro'; 
diante disso, o MPF passou a investigar todas as hipóteses levantadas no documento, grande 
parte fundada em depoimentos de testemunhas, jornalistas e pessoas que mantiveram relação 
com o ex-presidente e com o sinistro que teria vitimado JK; em laudo apresentado por perito 
convidado pelo MPF, ele concluiu que: a) as provas produzidas pelo ICCE foram eivadas por 
erros técnicos, falhas, omissões e suposições não comprovadas; b) os elementos probatórios 
levaram à reconstrução da colisão de forma não condizente com a versão do ICCE concebida 
em 1976 e repetida em 1996; c) a colisão frontal entre o caminhão e o automóvel Opala em que 
estavam o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu motorista Geraldo Ribeiro 
envolve elementos que não se verificam em um típico 'acidente' de trânsito, existindo 
evidências que demonstram que o automóvel teria seguido em direção à pista oposta em rota 
de colisão, com inexplicável e pouco crível falta de mínima reação evasiva de seu condutor; d) 
o ônibus da Viação Cometa placa HX-2630/SP, prefixo 3148, não estava trafegando em excesso 
de velocidade e não teve qualquer participação causal nos fatos, sendo que, de forma alguma, 
colidiu ou abalroou o veículo de JK; dessa forma, em virtude da ausência de elementos 
materiais que pudessem apontar a causa do acidente, restando como inexplicável a perda do 
controle do automóvel, a transposição do canteiro central e a rota de colisão adotada pelo Opala, 
não foi possível nem descartar e nem comprovar as teses de que o veículo foi sabotado e que o 
motorista pode ter sido envenenado ou ter tido um mal súbito. 3. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inciso IV). 4. Adota-se como parte integrante deste voto, os fundamentos 
apresentados pelo Procurador da República oficiante em promoção de arquivamento: "não é 
possível comprovar, no momento atual, elementos suficientes de autoria e materialidade de um 
crime de homicídio contra JK e Geraldo Ribeiro. O MPF entende, desse modo, que não há 
medidas a serem adotadas na esfera judicial, não havendo justa causa para a propositura de uma 
ação penal, nem mesmo medida judicial que seja útil para o estabelecimento da verdade dos 
fatos, entendo que o inquérito civil em si cumpriu o papel de satisfazer, na medida do possível, 
o direito da sociedade brasileira em ter conhecimento da verdade dos fatos acerca da morte de 
Jk e Geraldo Ribeiro. [...] Quanto ao procedimento investigatório criminal, por ausência de 
provas de autoria e materialidade, o seu arquivamento é a medida que se impõe". 5. 
Homologação do arquivamento.   

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

 
568. Expediente: 1.31.000.001396/2019-07 - Eletrônico  Voto: 429/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE TERRAS DA UNIÃO. ART. 

20 DA LEI Nº 4.947/66. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. CONFLITO 
ENTRE PARTICULARES JÁ DE CONHECIMENTO DO MP ESTADUAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento instaurado a partir de cópia de 
Inquérito Civil, proveniente da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no qual consta 
representação do Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Projeto Jacurá, com 
objetivo de apurar suposta venda de terras de área que pertence a reserva ambiental da União, 
localizada no Município de Candeias do Jamari. 2. Os moradores do Ramal São Sebastião 
encaminharam representação à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Rondônia, 
relatando que vivem na área cerca de 47 (quarenta e sete) famílias, desde meados de 1987, e 
que esta pertenceria à Eletronorte, que possuiria a sua concessão legal; que passaram a receber 
ameaças 'dos donos das terras das redondezas' que estariam comercializando as terras da região. 
Não havia informações se a área em questão pertenceria, de fato, à União e qual seria a situação 
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atual de seu domínio. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, tendo 
em vista a ausência de materialidade do crime do art. 20 da Lei n. 4.947/66, já que não há 
elementos que indiquem invasão das terras, mas sim ocupação irregular por diversas famílias 
há décadas. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. No caso, de fato, a 
narrativa dos fatos não se enquadra no crime descrito no art. 20 da Lei nº 4.947/66, uma vez 
que a conduta descrita consiste em 'invadir', com intenção de ocupar, terras públicas da União. 
6. O que se denota é que, no local em questão, há diversos posseiros cuja ocupação remonta ao 
ano de 1987 e que, desde então, vêm tentando algum tipo de composição ou regularização 
fundiária por intermédio de associação. Contudo, não há notícia de que essa ocupação tenha 
sido violenta ou clandestina, embora possa ser considerada irregular, sob a perspectiva do 
Direito Administrativo. 7. Assim, não há elementos para se imputar o crime de invasão de terras 
públicas. Se houvesse, não seria apenas em relação aos que estariam cometendo as sevícias, 
mas sim em relação a toda a coletividade que se encontra no local. 8. O que se denota é que a 
relação conflituosa existente no local diz respeito a desentendimentos entre os próprios colonos. 
9. Apurou-se que três irmãos, teriam vendido a terra para a filha de um deles, ao passo que as 
famílias do Ramal São Sebastião vêm sofrendo diversas ameaças por parte dos supostos 
vendedores, que ameaçam derrubar as casas dos moradores, além de estarem desmatando na 
localidade, afirmando que toda a área pertencem a eles, apresentando memorial descritivo da 
região e dificultando o acesso dos moradores à localidade. 10. Constata-se que as pessoas que 
se intitulam ocupantes da área, algumas desde o ano de 1987, são compostas de várias famílias 
que vivem de atividades básicas de subsistência, como a agricultura e a colheita de açaí. 11. A 
situação de conflito envolvendo famílias vizinhas da região também foi constatada nos autos 
do IPL n. 2020.0073411-SR/PF/RO (Autos n. 1011726-07.2020.4.01.4100), no qual foi 
produzida uma Informação Policial, reafirmando que na prática há um desentendimento entre 
vizinhos, e cada novo evento gera algum Boletim de Ocorrência na esfera policial ou a 
formalização de procedimentos no âmbito do Ministério Público. 12. Por fim, desnecessário se 
declinar da atribuição para o Ministério Público Estadual, uma vez que os moradores vêm 
registrando as ocorrências relatadas ao MPF em boletins policiais, de modo que já está havendo 
o tratamento de tais informações na esfera estadual. 13. Homologação do arquivamento, 
ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
569. Expediente: 1.31.000.001401/2021-98 - Eletrônico  Voto: 551/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato autuada a partir de notícia-crime apócrifa encaminhada pela Polícia Civil 

relatando que número estrangeiro estaria compartilhando, em grupo de WhatsApp, vídeos 
contendo abuso sexual infantojuvenil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 
IV). Realizadas diligências investigatórias, verificou-se preliminarmente que o número 
responsável pelo compartilhamento é pertencente aos Estados Unidos. Oficiado, o Facebook 
informou que o usuário do número verificado seria J.H., cujo número de celular informado pela 
rede social está sob a responsabilidade da operadora norte-americana INTELIQUENT. Ainda, 
o endereço IP associado à criação da conta, foi consultado em fontes abertas e segundo a 
geolocalização apresentadas, provavelmente o usuário se encontra em território norte-
americano. Desse modo, as diligências realizadas até o momento não lograram identificar que 
o usuário responsável pelo compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil 
estaria georreferenciado no estado de Rondônia, ou mesmo no Brasil. O Procurador da 
República consignou que, visando difundir a presente informação, bem como para que sejam 
dados eventuais encaminhamentos que se façam necessários, a SR/PF/RO encaminhou o 
conteúdo da presente NCV à Representação Regional da Interpol no Estado de Rondônia 
(RR/RO) para que seja realizada a devida difusão ao ECN em Brasília, no intuito que este 
encaminhe as informações ora retratadas à congênere nos Estados Unidos. Assim, dos 
elementos constantes da narrativa acima não há informações que possam auxiliar na 
identificação dos supostos autores do delito, já que não há como promover a respectiva 
identificação, bem como sua localização geográfica. Ausência de elementos mínimos ante a 
inexistência de linha investigativa apta a ser seguida para identificação do autor. Homologação 
do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do CPP.  

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

 
570. Expediente: 1.32.000.000871/2021-05 - Eletrônico  Voto: 566/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa física. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 1 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 1.528,89 e impostos iludidos (II + IPI) 
calculados em R$ 764,45. 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. Homologação do 
arquivamento por motivo diverso.  

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

 
571. Expediente: 1.32.000.000882/2021-87 - Eletrônico  Voto: 567/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa física. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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.; conferiu assim nova extensão ao sigilo de 
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correspondências e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de 
encomendas. No caso, a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente 
ou do destinatário, nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da 
prova, de sorte que o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para 
o exercício revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido 
RE nº 1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, apesar de haver notícia de outro 
procedimento administrativo instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação ao 
investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional, tem-se que tal registro 
encontra-se abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil em US$ 500,00 
(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando 
o viajante ingressar no País por via terrestre (art. 7º, b, da Portaria nº 601, de 12-11-2019); nesse 
contexto, a conduta anterior (apreensão de mercadorias ' monitor e brinquedos - em ônibus de 
turismo no valor de U$ 431,00) consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, 
não se prestando a caracterizar reiteração delitiva. 6. No caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 1 (um) aparelho celular, avaliado em U$ 385,33 (R$ 2.118,0). Nessa esteira, 
verifica-se que 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. Homologação do arquivamento por 
motivo diverso.  

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

 
572. Expediente: 1.32.000.001020/2021-71 - Eletrônico  Voto: 60/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de expediente desfavorável à instauração de inquérito policial, 

encaminhado pela Polícia Federal, para fins de controle externo. Segundo consta, foi registrado 
boletim de ocorrência por cidadã venezuelana, a qual relata o 'possível sequestro da sua mãe 
D.M.B.B., e do marido desta 'H.,', ambos de nacionalidade venezuelana, quando estes 
contrataram coiotes para auxiliá-los na travessia ilegal da fronteira do México para os Estados 
Unidos. Depreende-se ainda que no dia 03-11-2021, a noticiante afirma ter recebido vídeos por 
WhatsApp da sua mãe, de maneira que através destas mídias, D., relatou que fora sequestrada 
e estava sendo mantida presa, juntamente com seu marido, e que os sequestradores exigiram o 
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fazerem a travessia da fronteira, e em caso 
de não pagamento, matariam os sequestrados'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Como bem salientou a autoridade policial, o fato ocorreu em solo estrangeiro, de modo 
que não se verifica a aplicação da extraterritorialidade, prevista no art. 7º do CP, pois a mãe da 
noticiante é nacional da Venezuela e não há confirmação se a mesma é residente ou se já residiu 
no Brasil. A extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei penal brasileira quanto a fatos 
ocorridos fora do território nacional, somente se dá nas circunstâncias expressamente previstas 
em seu art. 7º do CP. Com efeito, a conduta descrita nos autos não se enquadra nas hipóteses 
de extraterritorialidade incondicionada (art. 7º, inciso I, do CP), nos quais não há nenhum 
requisito para a aplicação da lei penal. De outro lado, o crime em questão não se enquadra na 
hipótese de extraterritorialidade condicionada, pois é necessário que todas condições previstas 
pelo art. 7º, § 2º, do CP sejam coexistentes, isto é, satisfeitas simultaneamente. O que não ocorre 
no caso, tendo em vista que não se tem notícia do agente ter ingressado no território nacional. 
Oportuno registrar que a Polícia Federal relata que promoveu as comunicações devidas, para 
fins de eventual cooperação internacional. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do 
art. 18 do CPP.  

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

 
573. Expediente: 1.32.000.001023/2021-13 - Eletrônico  Voto: 490/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 5 (cinco) frascos de perfume estrangeiro, avaliados em R$ 1.199,47 (U$ 212,00) 
e impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 599,74. 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
574. Expediente: 1.32.000.001053/2021-11 - Eletrônico  Voto: 492/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
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e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 8 (oito) relógios smartwhatch, avaliados em R$ 653,52 (U$ 120,94) e impostos 
iludidos (II + IPI) calculados em R$ 326,76. 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
575. Expediente: 1.32.000.001055/2021-19 - Eletrônico  Voto: 493/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 103 (cento e três) capas de celular Iphone, avaliadas em R$ 2.873,70 (U$ 531,81) 
e impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 1.436,85. 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 
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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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
576. Expediente: 1.32.000.001073/2021-92 - Eletrônico  Voto: 494/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 1 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 1.899,00 (U$ 351,10) e impostos 
iludidos (II + IPI) calculados em R$ 949,50. 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
577. Expediente: 1.32.000.001074/2021-37 - Eletrônico  Voto: 457/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
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de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa física. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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.; conferiu assim nova extensão ao sigilo de 
correspondências e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de 
encomendas. No caso, a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente 
ou do destinatário, nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da 
prova, de sorte que o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para 
o exercício revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido 
RE nº 1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, apesar de haver notícia de outro 
procedimento administrativo instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação ao 
investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional, tem-se que tal registro 
encontra-se abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil em US$ 500,00 
(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando 
o viajante ingressar no País por via terrestre (art. 7º, b, da Portaria nº 601, de 12-11-2019); nesse 
contexto, a conduta anterior (apreensão de mercadorias ' dois aparelhos de celular no valor de 
U$ 194,11) consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, não se prestando a 
caracterizar reiteração delitiva. 6. No caso em exame, a mercadoria apreendida foi 1 (um) 
aparelho celular, avaliado em U$ 244,25 (R$ 1.290,00). Nessa esteira, verifica-se que 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
578. Expediente: 1.32.000.001080/2021-94 - Eletrônico  Voto: 568/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
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revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 1 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 887,84 (U$ 170,03) e impostos iludidos 
(II + IPI) calculados em R$ 443,92. 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
579. Expediente: 1.32.000.001084/2021-72 - Eletrônico  Voto: 487/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 
Nº 49. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. A 
Secção de vigilância e Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista - 
RR executou nos CORREIOS, operação que teve como objetivo reprimir a venda e/ou depósito 
de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, que resultou na retenção da 
correspondência objeto deste feito. Durante a abordagem, servidores da Receita Federal, 
devidamente acompanhados por funcionários da ECT, procederam à abertura do volume e 
constataram, de forma sumária, que se tratava de mercadoria de origem e/ou procedência 
estrangeira, desprovida de documentação comprobatória suficiente que pudesse atestar seu 
ingresso regular no país, importada por pessoa jurídica. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, por entender que o STF, por ocasião do julgamento plenário do RE 
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; conferiu assim nova extensão ao sigilo de correspondências 
e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de encomendas. No caso, 
a abertura da correspondência não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, 
nem foi precedida de autorização judicial; o que evidenciaria a ilicitude da prova, de sorte que 
o arquivamento do feito é medida que se impõe. 3. Remessa dos autos para o exercício 
revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Verifica-se que, nesta data, o referido RE nº 
1.116.949, 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. É ainda passível de recurso e modificação. Não cabe, neste momento, o arquivamento 
pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedente 2ª CCR (NF 
1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-
10-2020). 5. No entanto, segundo consta dos autos, não há notícia de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à autuação em relação a investigada, 
pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. E, no caso em exame, a mercadoria 
apreendida foi 1 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 1.980,00 (U$ 379,19) e impostos 
iludidos (II + IPI) calculados em R$ 990,00. 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. Homologação do arquivamento por motivo diverso. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento por motivo diverso, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
580. Expediente: 1.33.000.000625/2020-27 - Eletrônico  Voto: 475/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de descaminho. Apreensão de um veículo 

Porsche, ano 2011, matriculado na República do Paraguai, em circulação supostamente 
irregular no Brasil. O veículo estava registrado no nome de uma empresa paraguaia. Os 
condutores do veículo não se enquadravam nas condições exigidas para trafegarem em 
território brasileiro, já que não preenchiam os requisitos do regime de admissão temporária de 
veículo de turista. Foi aplicada pela Receita Federal a pena de perdimento do bem. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por atipicidade. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, de um lado, ocorreu a pena de 
perdimento pela Receita Federal, pela prática da infração administrativa, de admissão 
temporária de veículo de turista. De outro lado, em face da independência das instâncias 
administrativa-fiscal e penal, cabe examinar o enquadramento no crime de descaminho ou 
contrabando. Os tipos penais dos art. 334 e art. 334-A exigem que o objeto do crime seja 
'mercadoria', categoria à qual não se enquadra, em 2018, um veículo usado ano 2011, integrante 
do ativo imobilizado de uma empresa, ainda que destinado ao uso de diretores ou 
colaboradores. Trata-se de 'bem' pessoal, civil, estranho a qualquer cadeia comercial, e não de 
mercadoria, que se insere no tráfego comercial. Além disso, a Receita Federal entendeu a 
ocorrência da infração administrativa independentemente da intenção de fraude ('Cabe 
acrescentar que, mesmo que a importação irregular tenha se dado sem a intenção, tal fato não 
descaracteriza a infração...' ev.1, fl.13). Assim, diante da atipicidade dos fatos e que a pena 
administrativa de perdimento do veículo se mostrou suficiente para fins de repressão, não há 
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). 

 
581. Expediente: 1.33.002.000007/2022-29 - Eletrônico  Voto: 501/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de boletim de ocorrência registrado no dia 30-03-2021, no 

qual A.M. relata ter sofrido fraude em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal no 
Município de Chapecó/SC, tendo em vista haver sido realizada uma transferência no valor de 
R$ 4.550,00 sem seu conhecimento ou autorização. Oficiada, a CEF informou haver existência 
de indício de fraude eletrônica nas transações contestadas por A.M. e que ocasionaram prejuízo 
de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) para a instituição financeira, sendo 
posteriormente encaminhado o referido ofício para área responsável para verificação das 
informações constantes na base de dados Tentáculos (Plataforma que opera por meio da criação 
de uma base de dados com todas as notícias crimes de fraudes bancárias contra a Caixa 
Econômica Federal). Nesse contexto, a Polícia Federal determinou o arquivamento do 
expediente, uma vez que a fraude noticiada será incluída junto ao BNFAE (Base Nacional de 
Fraudes ao Auxílio Emergencial) para subsidiar futura investigação no âmbito do projeto 
Tentáculos. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento; 
entendeu que a inclusão dos fatos na referida base de dados tem como foco principal o combate 
ao crime organizado, buscando-se concentrar a atuação dos órgãos de persecução penal em 
condutas que afetem de forma significativa os bens jurídicos tutelados. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Arquivamento adequado, uma vez que com a 
inclusão das informações constantes desse procedimento na base de dados da plataforma 
Tentáculos, a investigação terá prosseguimento de forma mais ampla e sistemática, no âmbito 
do referido projeto. Homologação do arquivamento.  

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

 
582. Expediente: 1.34.001.000070/2022-38 - Eletrônico  Voto: 560/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de tráfico internacional de drogas 

(art. 33 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006). Apreensão de encomenda remetida para 
Portugal contendo substância suspeita (gelatina de petróleo). Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). O laudo pericial apontou não se tratar de substância que esteja 
relacionada no rol de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas (Portaria SVS/MS n° 344 de 
12-05-1998, republicada no D.O.U. em 1º-02-1999). Assim, verifica-se que o fato é atípico, 
pois material apreendido não se enquadra nas listas de substâncias de controle especial (Portaria 
no 1274/MJ, de 26-08-2003, publicada no D.O.U. em 26-08-2003). Atipicidade. Homologação 
do arquivamento.  

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

 
583. Expediente: 1.34.001.000849/2022-53 - Eletrônico  Voto: 553/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 

nº 8.069/90, a partir de informações recebidas do banco de dados da ONG Safernet. Consta dos 
autos que usuário da rede social Twitter estaria compartilhando vídeos com conteúdo 
pornográfico infanto-juvenil. O Procurador da República oficiante concluiu o seguinte: 
'Analisando detidamente o vídeo, há alguns primeiros quadros, com uma foto estática de um 
garoto e uma adulta, ambos vestidos. Após, inicia-se uma cena de conjunção carnal, de tão 
baixa resolução, que não se mostra possível identificar que algum de seus protagonistas seja 
criança ou adolescente'; entendeu que buscar a persecução penal para esse vídeo publicado, 
isoladamente considerado, significaria a banalização desse tipo de persecução penal. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme atestado pelo Procurador da 
República oficiante, não foi possível identificar, no vídeo em questão, 'que algum de seus 
protagonistas seja criança ou adolescente'. No sentido da fundamentação apresentada pelo 
Procurador da República oficiante, de fato, não se verifica a existência de linha investigativa 
viável ao prosseguimento da persecução penal, uma vez que, conforme sua análise, trata-se de 
vídeo de baixa resolução, não sendo possível identificar a faixa etária dos participantes. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
584. Expediente: 1.34.001.000973/2022-19 - Eletrônico  Voto: 477/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada com escopo de apurar suposta prática do crime de pedofilia previsto 

no art. 241-A da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo em vista 
informações recebidas do banco de dados da ONG Safernet. Informação de que um endereço 
eletrônico conteria imagens pornográficas infanto-juvenil: "O usuário denunciado utiliza o 
nome 'Mamãe Putinha INCESTUOSA / VENDAS' e seu perfil pode ser identificado por 
@mamae_putinha". Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Ausência de 
elementos contundentes que ensejem o prosseguimento do procedimento, vez que não foram 
carreados aos autos maiores detalhes que possam orientar as investigações, visto que aparenta 
ser uma página de incesto conforme apresentado pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes 
Cibernéticos. Ademais, as imagens carreadas aos autos não são inequivocamente de cenas ou 
de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, inexistindo elementos concretos que apontem para a 
prática do crime. Ao se tentar acessar a página, verificou-se que a conta está suspensa, não 
sendo possível avançar a prova da materialidade delitiva além daquilo que a Safernet nos 
enviou. 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). 

 
585. Expediente: 1.34.001.001017/2022-54 - Eletrônico  Voto: 583/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela 1ª Vara do Trabalho de São 

Paulo, com cópia integral dos autos de processo, para apuração de possível prática de ato 
simulado no ajuizamento de ação trabalhista. O Procurador da República oficiante entendeu 
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que, em observância à ultima ratio do direito penal, eventual deslealdade processual deve ser 
sancionada no âmbito do próprio processo trabalhista (v.g. litigância de má-fé) e/ou pelo 
aspecto disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil; ainda, o Procurador da República 
oficiante analisou a possibilidade de configuração do crime previsto no art. 203, CP; sobre isso, 
concluiu que não há elementos mínimos que permitam concluir que a parte reclamante tenha 
tido seus diretos frustrados de forma fraudulenta, sobretudo em face da ação ter sido extinta 
sem julgamento do mérito, ainda na fase inicial, sem que tenha havido colheita de provas e 
análise do efetivo direito da parte reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). No que diz respeito à possível prática do crime previsto no art. 203, CP, mostra-se 
adequado o arquivamento do feito, conforme os fundamentos consignados pelo Procurador da 
República oficiante; ausência de indícios mínimos da prática do crime. No que se refere à 
suposta prática de 'lide simulada', verifica-se que suposta fraude se mostra passível de ser 
descoberta pelas vias ordinárias no curso do processo. Eventual deslealdade processual que 
deve ser enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé 
ao pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. 
Previsão de sanção civil por litigância de má-fé suficiente para reprimir a conduta. 
Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR. Nesse sentido, 
precedente deste Colegiado: Processo nº 0818534-45.2019.4.05.8300, Sessão de Revisão nº 
786, de 19/10/2020, unânime, NF 1.34.001.004107/2019-00, 768ª Sessão, de 27/04/2020, 
unânime. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
586. Expediente: 1.34.001.008808/2021-24 - Eletrônico  Voto: 496/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de expediente da Polícia Federal, cujo objeto foi 

verificar a viabilidade da instauração de inquérito policial para apuração do crime previsto no 
art. 273, § 1º, inciso I, do CP. Consta dos autos que, em 03-03-2020, em ato de conferência 
aduaneira de objetos com destino ao exterior, a fiscalização da Receita Federal, juntamente com 
funcionários da ECT, encontrou, em remessa postal com destino aos Estados Unidos, diversos 
remédios (Aciclovir, Aerolin, Albendazol, Amoxilina, Azitromicina, Benegrip, Buscopan, 
Dorflex, Engov, etc) acompanhados de receita médica e recibo de compra com indícios de 
irregularidades, contendo peso bruto total de, aproximadamente, 1,333 kg; a remessa possuía 
como destinatário a pessoa de E.R. e como remetente C.R. No entanto, em Laudo de Perícia 
Criminal Federal nº 980/2021, foi constatado que os produtos contidos na remessa podem ser 
comercializados regularmente no Brasil, uma vez que apresentam registro na ANVISA, não 
apresentam indícios de falsificação e não declaram conter componentes proscritos nos termos 
da Portaria nº 344/98-SVS/MS e suas atualizações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Diante do laudo pericial constante dos autos, não se verifica a prática do crime 
previsto no art. 273, §1º, inciso I, do CP, nos fatos noticiados. Fato atípico. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
587. Expediente: 1.34.001.010057/2021-14 - Eletrônico  Voto: 11/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência de suposto crime de violência ou fraude em 

arrematação judicial (CP, art. 358), ocorrido em 24-09-2020, em leilão judicial realizado no 
âmbito de uma reclamação trabalhista, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de 
Barueri/SP, e praticado, em tese, por P.H.G.D.O., o qual teria arrematado, na modalidade 
eletrônica, um veículo, no valor de R$ 32.000,00. Ocorre que o licitante não comprovou o 
pagamento da arrematação, deixando de recolher a Guia de Depósito Judicial referente ao valor 
de 25% de entrada do valor total arrematado de R$ 32.000,00 e, também, da Comissão do 
Leiloeiro de 5%, no valor de R$ 1.600,00, que deveriam ter sido depositados em conta-corrente. 
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: (1) pelo que consta dos autos, P.H.G.D.O. não cumpriu com 
a obrigação que lhe incumbia na arrematação judicial; porém, não há elementos suficientes para 
caracterizar a vontade livre e consciente de impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial; 
(2) o mero não pagamento é insuficiente para evidenciar, na conduta de P.H.G.D.O., o dolo de 
praticar o crime descrito no art. 358 do CP; (3) tendo em consideração as informações 
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constantes dos autos, não é possível saber se P.H.G.D.O. agiu, ou não, com dolo na conduta 
perpetrada em leilão judicial; sequer é possível saber se a conduta é típica. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, com base nas razões expostas pelo 
Procurador da República oficiante e demais dados constantes nos autos, tem-se que não restou 
demostrado o crime de violência ou fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Sem 
evidências de que P.H.G.D.O impediu, perturbou ou fraudou arrematação judicial, afastou ou 
procurou afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem. Ainda, 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 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). 

 
588. Expediente: 1.34.001.010063/2021-63 - Eletrônico  Voto: 55/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato, instaurada a partir de cópias dos autos eletrônicos da Ação Trabalhista nº 

1002004-65.2016.5.02.0708, com a notícia da prática, em tese, do crime de apropriação 
indébita, tipicado no artigo 168, §1º, II do CP. Segundo consta, penhorado maquinário de 
empresa reclamada em ação trabalhista, Oficial de Justiça deu ciência da penhora e avaliação 
ao investigado, diretor; este aceitou o encargo de fiel depositário do referido maquinário; no 
entanto, após a realização do leilão, ao ser intimado em para informar a localização dos 
maquinários (uma retífica cilíndrica universal da marca Churchill, avaliada em R$ 22.000,00 e 
uma máquina injetora automática da marca Himaco, avaliada em R$ 44.000,00), o investigado 
informou desconhecer a localização e situação dos bens. Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93, art. 62, inc. IV). Ouvido, o depositário informou que não tinha ciência dos bens por ter 
se desligado da empresa em 29-11-2018. Como bem salientou o Procurador da República 
oficiante, não há que se falar em responsabilidade penal ou configuração de crime de 
apropriação indébita, já que nada indica que o investigado teve a intenção de reter os bens para 
si, mas, tão somente, teve o descuido de, ao se desligar da empresa, não se informar sobre os 
bens que guardava ou solicitar a desobrigação do encargo imposto a ele. Conduta que nos 
termos art. 77, §2º do CPC constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 
vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Diante da realidade 
fática, há indicação de que outras searas, principalmente a administrativa e processual civil, 
atuem de modo mais eficaz na defesa do bem jurídico ofendido. 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). 

 
589. Expediente: 1.34.001.010356/2021-41 - Eletrônico  Voto: 564/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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 cidadão oriundo da Angola. Segundo consta dos 
autos, em procedimento realizado à identificação de estrangeiro, foi realizado confronto 
datiloscópico para verificação de identidade entre as Impressões Digitais em nome de "F.K.", 
nacional da Angola, e pessoa com a grafia do nome semelhante; constatou-se que as impressões 
digitais foram produzidas pela mesma pessoa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Em diligência constatou-se que há requerimento de refúgio formulado pelos 
investigados junto ao CONARE, que se encontra pendente de análise. Por essa razão, a 
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório; ressaltou que a 
medida se justifica pela circunstância de os investigados terem solicitado refúgio às autoridades 
competentes; não há risco de impunidade, pois, caso o pedido seja negado, basta desarquivar o 
procedimento por fato novo e dar continuidade às investigações para a responsabilização dos 
envolvidos. De fato, 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.' Ainda, o caput do art. 10 prevê que a solicitação de reconhecimento 
como refugiado suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada 
irregular, e que, se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado (§ 
1º). Hipótese na qual resta resguardada a segurança da análise do caso concreto, em caso de 
indeferimento do pedido de refúgio. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 375/2018, Processo JF-
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GRU-0010864-92.2016.4.03.6119-INQ, sessão n° 707, 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). 

 
590. Expediente: 1.34.001.010693/2021-38 - Eletrônico  Voto: 471/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação feita através do DIGI-DENUNCIA, a qual 

noticia a possível prática do crime de divulgação de segredo tipificado no art. 153 do CP. 
Segundo a representante, seus dados pessoais e de suas empresas estão sendo indevidamente 
utilizados por terceiros para a prática de crimes. 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, 
a manifestante não adicionou informação em sua notícia crime que fosse suficiente para se 
instaurar um inquérito policial; a documentação juntada pela representante não permite apontar 
qualquer indício da prática do crime de divulgação de segredo, vez que os fatos em tese 
criminosos não foram devidamente individualizados e nem foram apontados indícios mínimos 
de autoria e prova de materialidade delitiva que justifique a instauração de procedimento 
investigatório criminal. A representante limitou-se a fazer afirmações genéricas destituídas de 
uma base probatória capaz de demonstrar a prática de algum ilícito penal, não havendo portanto 
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). 

 
591. Expediente: 1.34.001.011107/2021-72 - Eletrônico  Voto: 22/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta ocorrência do crime previsto no art. 

241-E da Lei nº 8.069/90. O manifestante narra o seguinte: "Sempre tem os mesmos casos 
novos perjorativos [sic] a pedofilia... Nicks infiltrados na sala evangélica... SEMPRE... É nada 
e feito [sic]... vcs tem que tomar medidas mais sérias... acontece sempre... as x São 30 Nicks 
perjorativos [sic] na mesma sala... vendas... devem ter até quadrilhas. Enfim... " (as reticências 
são do original). Arquivo complementar traz a seguinte imagem relativa ao suposto ilícito 
penal: 02 meninas (crianças nuas) e sorrindo; 01 mulher atrás das crianças, e outra ao lado, 
também nua; todas de pé, e abraçadas e sorrindo para a foto de forma natural; na parte de baixo 
da fotografia consta ©2008NUDISMPROVIDER.COM. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito; apresentou os seguintes fundamentos: (1) não parece haver, 
conforme se depreende da imagem, cena que contivesse cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente, como também não há indicativo de que a referida imagem 
estivesse sendo utilizada para fins primordialmente sexuais, conforme definição expressa do 
art. 241-E da Lei nº 8.069/90; (2) o manifestante não trouxe aos autos outro indicativo que 
pudesse fundamentar a persecução penal; (3) a míngua de maiores elementos, conclui-se que o 
caso analisado destoa significativamente dos casos típicos de compartilhamento de pornografia 
infantil, nos quais imagens muito mais explícitas são veiculadas. Revisão de arquivamento (art. 
62, inciso IV, da LC nº 75/93). Na hipótese, considerando o acima exposto e demais dados 
constantes nos autos, a imagem não tem conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Não há 
elementos concretos que apontem para a prática do crime, dada a ausência de material 
relacionado ao crime previsto no art. 241-E da Lei nº 8.069/90. 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). 

 
592. Expediente: 1.34.011.000090/2020-28 - Eletrônico  Voto: 533/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata a possível prática do crime de falsa perícia por parte de médico perito que atuou 
perante a Justiça do Trabalho. Segundo consta, o mencionado médico teria feito falsas 
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afirmações sobre as condições clínicas do reclamante da ação trabalhista; seu laudo teria 
divergido do laudo pericial médico de assistente técnica que acompanhou a perícia médica 
oficial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se extrai dos autos elementos 
mínimos que indiquem a prática de crime pelo perito que figurou na ação trabalhista. A 
diferença entre os laudos apenas indicam a possibilidade de interpretação diversa sobre os fatos 
clínicos levados ao seu conhecimento. Saliente-se que, mesmo tendo sido instaurado incidente 
de falsidade do laudo pericial, a sentença do Juiz do Trabalho concluiu pela improcedência da 
pretensão do reclamante. O inconformismo da reclamante com o deslinde da ação não é capaz 
de justificar a instauração de persecução penal, sob pena de o Direito Penal ser utilizado como 
meio de coerção. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
593. Expediente: 1.34.011.000280/2020-45 - Eletrônico  Voto: 534/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal, instaurado a partir de notitia criminis oriunda do Juízo 

da 2ª Vara do Trabalho de Mauá, instruída com cópia da sentença proferida nos autos da 
reclamação trabalhista, para apurar crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Consta dos 
autos que, no informe de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda (exercício 
2018 - ano-calendário 2017), a reclamada prestou informações falsas, tendo declarado, como 
rendimentos pagos, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, 
acidente de trabalho R$ (14.736,35) e FGTS 40% (R$ 17.604,62). Todavia, afirma que a 
reclamada não quitou as verbas rescisórias e tampouco a multa de 40% do FGTS; em sua defesa, 
a reclamada nega ter lançado informação falsa no informe de rendimento, alegando que de 
acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal, o empregador deve lançar o valor 
correspondente ao 13º salário devido ao empregado, o que não quer dizer que tal informação 
atesta o seu pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a 
declaração de pagamento das verbas rescisórias, não obstante efetivamente devidas e não 
quitadas no período correspondente, não se presta a caracterizar a prática de crime de 
falsificação ideológica de documento particular, pela razão de que, evidentemente, não foi tal 
conduta impelida pelo dolo de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante", como é o previsto no caput do art. 299 do CP; de fato, a mera 
declaração de pagamento não tem o condão de afastar a necessidade do efetivo pagamento. 
Ainda, tem-se que há certa dificuldade de elidir eventual tese defensiva de que ocorreu um mero 
equívoco na elaboração do aludido informe de rendimentos, ou mesmo uma incorreta 
compreensão da legislação que disciplina a emissão dos informes de rendimentos. Saliente-se, 
por fim, que em conclusão análoga - qualificando como "mera irregularidade" a emissão do 
informe de rendimentos contendo registros de pagamentos devidos, porém não efetuados - foi 
alcançada no julgamento do recurso ordinário interporto pela noticiada, que resultou na 
exclusão da condenação ao pagamento de indenização ao reclamante por danos morais, 
conforme decisão unânime da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
Ausência de dolo. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
594. Expediente: 1.34.015.000297/2021-43 - Eletrônico  Voto: 555/2022 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 instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual a noticiante narra possível prática do crime de falsa 
perícia nos autos de reclamação trabalhista; alega que o perito judicial elaborou laudo que não 
correspondia às suas condições de saúde; alega que o referido laudo pericial levou à sua derrota 
no processo judicial; apresentou exames médicos que supostamente comprovariam suas lesões 
e que não foram avaliados pelo perito; ainda, alega que o perito teria aceitado suborno. O 
Procurador da República oficiante entendeu que se trata de 'um mero conflito de interesses, no 
qual a representante foi contrariada em suas afirmações, e, tão só por isso, ela fez representação 
contra o médico no Conselho Federal de Medicina, que, por ser inepta, não tomou nenhuma 
providência, e até mesmo contra o advogado na OAB, porque deixou de contestar o laudo 
pericial, contrariando ao anseio da autora, e com razão, já que não havia nada a impugnar'; 
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concluiu que além de não ter havido nenhuma prova do crime, existem elementos que 
contrariam a própria delação criminosa; promoveu o arquivamento da Notícia de Fato. A 
noticiante apresentou manifestação inconformada com o arquivamento. Os autos foram 
encaminhados à 2ª CCR para o exercício de sua função revisional. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, pelo que consta dos autos, não há nenhum indício da 
prática de crime por parte do perito judicial; ao que parece, a noticiante, inconformada com o 
laudo pericial em questão, busca desacreditar o perito judicial com insinuações de que ele 
aceitou suborno. Não se verifica nenhum indício de que o perito judicial tenha sido subornado. 
Nesse sentido, destacou o Procurador da República oficiante: 'O fato de o médico simplesmente 
ter elaborado laudo contrário às alegações da autora não caracteriza suborno, até porque, até 
prova em contrário, prevalece os dizeres do médico, que é o profissional capacitado para narrar 
com propriedade os sintomas da paciente'. Homologação do arquivamento.  

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

 
595. Expediente: 1.34.015.000342/2021-60 - Eletrônico  Voto: 529/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do 

CP. Relato de que a investigada pode ter omitido, quando de seu requerimento para concessão 
de benefício de prestação continuada ao idoso, que vivia com seu marido, que recebe 
aposentadoria por tempo de contribuição, desde 28-05-1999, no valor de R$ 1.368,32, o que 
seria incompatível com o estado de miserabilidade, ultrapassando o limite legal; diante disso, 
o INSS entendeu que a investigada recebeu indevidamente o valor atualizado de R$ 44.753,89, 
alusivo ao período de 15-12-2016 a 27-08-2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inciso IV). A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a 
única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se 
aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada 
a renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. Outros benefícios já concedidos a outro 
membro da família podem ser excluídos do cálculo da renda familiar para fins de concessão de 
benefício assistencial. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 319889 /PR, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/02/2017. No caso dos autos, não há elementos que 
permitam concluir que o benefício era indevido; saliente-se que à época do requerimento do 
benefício foi apresentado declaração de separação de fato para efeito de composição de grupo 
familiar; ainda, o próprio INSS, após análise dos documentos juntados pela beneficiária 
(comprovante de residência), concluiu que ela e seu ex-marido, moravam em endereços 
distintos. Assim, não restou evidenciado o dolo de fraudar o INSS, pois não foi empregado 
meio fraudulento para viabilizar a concessão ou manutenção do benefício. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
596. Expediente: 1.34.016.000400/2021-45 - Eletrônico  Voto: 56/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso 

IV, do CP. Segundo consta, no dia 04-06-21, no centro da cidade de Sorocaba/SP, policiais 
militares apreenderam em poder do investigado, 28 (vinte e oito) maços de cigarros de origem 
estrangeira. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos em razão 
da aplicação do princípio da insignificância, mesmo o investigado ostentando outro 
procedimento administrativo contra si. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No 
caso dos autos não se verifica utilidade em mover toda a máquina estatal, com dispêndio de 
recursos públicos, para levar a cabo processo pela comercialização, de forma irregular, de 
somente 28 maços de cigarro. Excepcional reconhecimento da insignificância da conduta ora 
investigada. Homologação do arquivamento.  

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

 
597. Expediente: 1.34.023.000195/2021-29 - Eletrônico  Voto: 451/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SAO 
CARLOS-SP  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. O manifestante narra possível prática de 

discriminação em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero, cometido por servidor 
público federal no exercício de sua função (perito do INSS). Apresenta como meio de prova 
dois arquivos de áudio. O Procurador da República promoveu o arquivamento por ausência de 
materialidade, por não ter ocorrido qualquer conduta discriminatória por parte do perito do 
INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A análise do conteúdo da conversa 
mantida entre o representante e o médico perito demonstram a atuação estritamente profissional 
por parte do servidor público federal; não há caracterização de qualquer conduta ilícita. Com 
efeito, o médico perito do INSS, após se desculpar antecipadamente sobre a pergunta que iria 
fazer, questiona o representante sobre a segurança de se submeter a um processo cirúrgico 
estando ainda em tratamento psiquiátrico. Nesse momento, o representante o acusa de estar 
agindo preconceituosamente. O perito desculpa-se diversas vezes, refuta o ato preconceituoso 
que lhe fora atribuído, argumenta que a pergunta se relaciona com o laudo pericial que seria 
elaborado. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.  

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

 
598. Expediente: 1.35.003.000014/2022-46 - Eletrônico  Voto: 495/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PROPRIÁ-SE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa feitar através do DIGI-

DENUNCIA. O noticiante expõe sobre supostas irregularidades na concessão do benefício do 
seguro defeso na Colônia de Pescadores dos Municípios de Telha/SE, Cedro de São João/SE e 
Propriá/SE. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da 
ausência de elementos mínimos que demonstrem a materialidade e a autoria do suposto delito 
mencionado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato o manifestante, 
mesmo notificado, não adicionou informação em sua notícia crime que fosse suficiente para se 
instaurar um inquérito policial; não apontou sequer uma pessoa que eventualmente tivesse sido 
beneficiada irregularmente com a obtenção de seguro desemprego com apoio dos presidentes 
das colônias de pescadores em questão. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
599. Expediente: 1.14.000.002345/2021-90 - Eletrônico  Voto: 478/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Importação de mercadorias contrafeitas por pessoa jurídica (832 bonés de 

marcas internacionalmente conhecidas). O total das mercadorias apreendidas totalizou o 
montante de R$ 20.665,00, enquanto que os tributos sobre elas incidentes R$ 10.332,50. 
Possível prática dos crimes tipificados no art. 334-A do CP e no art. 190, inciso I, da Lei nº 
9.279/96. A Procuradora da República promoveu o arquivamento dos autos em relação ao crime 
de descaminho, considerando que os valores dos tributos sonegados não superam o patamar de 
R$ 20.000,00, aplicando o princípio da insignificância; e declinou de suas atribuições quanto à 
importação de mercadoria falsificada, crime previsto no art. 190, inciso I, da Lei 9.279/96, cuja 
persecução penal se procede mediante queixa da parte lesada. Revisão. A 2ª CCR tem 
entendimento firmado de que a importação de mercadorias contrafeitas, prática vedada pela 
legislação, configura, em concurso formal, o crime de contrabando (CP, art. 334-A) e o crime 
previsto no art. 190, inciso I, da Lei nº 9.279/96. Isso porque, em que pesem ambos os crimes 
decorrerem da mesma conduta, os bens jurídicos protegidos são diversos, não havendo 
absorção pelo princípio da especialidade. 1) No que tange à prática do crime previsto no art. 
190, inciso I, da Lei 9.279/96, dispõe o art. 199 da mesma lei que o aludido crime é de ação 
penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo 
ofendido. Como há nos autos notícia de notificação das empresas detentoras das marcas, 
ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal privada. Declínio que 
se recebe como arquivamento. 2) Por fim, considerando a inaplicabilidade do princípio da 
insignificância ao crime de contrabando, e a informação de reiteração da conduta praticada, 
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mediante a existência de inúmeros procedimentos de apreensão de mercadorias contrafeitas 
pela pessoa jurídica autuada, torna-se necessário o prosseguimento das investigações em 
relação ao crime de contrabando (CP, art. 334-A). Não homologação do arquivamento 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 pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Não homologação do arquivamento 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
600. Expediente: 1.16.000.002986/2021-70 - Eletrônico  Voto: 431/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa, feita através do DIGI-DENUNCIA, a qual relata 

misoginia e discurso de ódio contra as mulheres por um usuário da rede social Instagram. O 
representante não informa as supostas mensagens, apenas cita o perfil do usuário. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento sob o seguinte fundamento: 'a representação 
não indica publicação específica no perfil do referido usuário da rede social, que ensejaria o 
suscitado discurso de ódio contra as mulheres. Trata-se, de efeito, de narrativa sem indicação 
de fato concreto e atual apto a ensejar a instauração de uma investigação penal com perspectiva 
de utilidade'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência, na hipótese, de 
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Incidência do Enunciado nº 85/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério 
Público Federal a persecução penal do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda que 
praticado pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de 
competência federal ou tiver conexão com crime federal'; e do Enunciado nº 50/2ª CCR: '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'. Recebimento 
do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.  

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

 
601. Expediente: 1.18.002.000134/2021-53 - Eletrônico  Voto: 447/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LUZIÂNIA/FORMOSA-
G  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. O manifestante descreve a existência de 

supostas irregularidades em procedimentos realizados pelos Cartórios de Registro de Imóveis 
nos Municípios de Luziânia-GO, além de suposta falsificação de documentos junto ao INCRA 
perpetrados por 'uma empresa grande que inclusive está na Bolsa de Valores'. Informou, ainda, 
após pedido de esclarecimentos feito pela Procuradora oficiante, que uma empresa estaria 
fazendo cadastros fraudulentos reiteradamente no INCRA e que o Cartório de Registro de 
Imóveis da 1º Circunscrição de Luziânia ' GO promoveu registro de imóveis em duas 
matrículas, de forma indevida, sem lastro em cadeia dominial. Revisão de arquivamento. 1) 
Primeiramente, necessário assinalar que o representante atribui à empresa C. P. a prática do 
crime de falsidade documental, porquanto teria informado dados incorretos no sistema do 
INCRA ' Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), com o objetivo de se apropriar de imóveis 
alheios. Ocorre que, em pesquisa na rede mundial de computadores, verificou-se que o SIGEF 
é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo INCRA e pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional. No mesmo 
endereço eletrônico, consta a observação de que 'Sendo constatada falha ou erro na geometria 
de parcela certificada por meio do SIGEF, o credenciado ou oficial de registro podem requerer 
o cancelamento da parcela certificada'. Portanto, cuida-se de mera irregularidade decorrente de 
autodeclaração, que pode ser sanada, mediante requerimento administrativo. Ausência de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 2) Quanto a eventuais irregularidades 
ou ilícitos perpetrados por serventuários de Cartórios de Registro de Imóveis, devem ser 
apuradas pelos órgãos de persecução na esfera estadual, uma vez que não configuram lesão ou 
ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses de natureza federal. Inexistência de elementos 
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de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
602. Expediente: 1.22.012.000259/2021-31 - Eletrônico  Voto: 499/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento 

ao Cidadão do MPF, a qual noticia possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 
8.069/1990. O noticiante narra o seguinte: 'Vários dias atrás, alguns nicks entram na sala de 
bate papo AMIZADE VIRTUAL criada por assinantes, provedor UOL, jogando a foto da 
minha filha menor na sala e ameaçando jogar em sites pornôs e salas adultas do chat do UOL. 
Minha esposa também efetuou a denúncia. Esta pessoa além de usar foto da minha filha menor 
em um site adulto, também roubou foto minha e fez upload no mesmo site. Todos os prints 
anexados possuem data'. O Procurador da República oficiante destacou que examinou todas as 
imagens anexadas pelo noticiante; concluiu que 'o que se tem são, repita-se, ameaças de 
postagem de imagem da filha do representante em ambiente de bate-papo com temática 
pornográfica. Imagem comum, sem qualquer uma das características que poderiam fazê-la 
enquadrar no art. 241-E acima transcrito. Em outras palavras: os interlocutores do 
representante, nesse ambiente de baixíssimo nível, afirmaram que 'jogariam' uma foto comum, 
da filha dele, numa sala de pornografia'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 
IV). Conforme atestado pelo Procurador da República oficiante, não há, nas imagens anexadas 
pelo noticiante, 'fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. Tal conclusão vai ao encontro da 
manifestação do noticiante, que noticia que sofreu ameaça de divulgação de foto da filha dele 
em 'salas adultas do chat do UOL'; não há menção a qualquer imagem da filha dele 'que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. Ausência 
de indícios da prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990. Homologação do 
arquivamento. No entanto, observa-se que as condutas descritas na manifestação apresentada 
pelo noticiante podem configurar a prática do crime previsto no art. 147 do CP ou art. 147-A 
do CP. Nesse caso, diante da ausência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal quanto a esses crimes (art. 147, 
CP; art. 147-A, CP), mostra-se adequado o declínio de atribuição em favor do Ministério 
Público Estadual. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuição. 
Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.  

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

 
603. Expediente: 1.34.001.010692/2021-93 - Eletrônico  Voto: 554/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art. 

241-D da Lei nº 8.069/90, a saber: notícia de que na sala de bate-papo do provedor UOL 'Recife 
(3)', o usuário 'pagogarota' teria postado a seguinte mensagem: 'procuro nova 13 anos ate 16 de 
preferência virgem se for virgem pago mil conhece alguma' Revisão de arquivamento recebido 
como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Registra-se que a mensagem ficou 
restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre particulares; e não há 
indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de potencialidade automática 
de visualização das mensagens no exterior. Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por 
meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo 
necessárias a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção 
internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a 
Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 
99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na 
hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar 
e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a 
persecução penal. 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de 
abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão 
mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no 
Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama 
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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 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) 
604. Expediente: JFG/TO-1002282-

86.2021.4.01.4302-APENAL - 
Eletrônico  

Voto: 519/2022 Origem: GABPRM1-BSD - 
BRUNO SILVA 
DOMINGOS  

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 o réu, como incurso no crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 
29, caput, do CP. Consta que, em período incerto, porém entre os dias 15 a 17 de 
novembro de 2018, em local não especificado, porém no interior da Terra Indígena Parque 
do Araguaia, no estado do Tocantins, durante um evento de travessia automotiva 
denominado 'Travessia da Ilha do Bananal', o denunciado teria portado e transportado 
armas de fogo de uso permitido sem autorização legal ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, consistentes em revólveres e pistolas de calibres diversos; ainda, 
durante o evento automobilístico, os denunciados teriam efetuado disparos no interior da 
terra indígena, ainda que em local ermo, e que teriam sido filmados em vídeos feitos com 
telefones móveis que estavam na posse deles, ao final divulgados em redes sociais. 
Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP diante da gravidade da conduta, 
inclusive com o envolvimento de agente de segurança pública no porte ilegal de armas de 
fogo, com diversos disparos efetuados a esmo no interior de uma terra indígena; assim, o 
benefício não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime. Recebimento da 
denúncia em 25-06-2020. A defesa do réu V.K.M.L., em sua primeira manifestação nos 
autos, peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Primeiramente, não foi encontrada 
informação de registro de antecedentes criminais em relação ao denunciado. Em que 
pesem as considerações expostas pelo Procurador oficiante, verifica-se dos autos que os 
fatos como relatados não denotam, por si só, a gravidade exacerbada na conduta do 
denunciado, de modo a evidenciar a insuficiência do ANPP. Necessidade de retorno dos 
autos ao membro do MPF 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). 

 
605. Expediente: 1.00.000.001389/2022-79 – Eletrônico 

(JF-CPS-0014026-74.2015.4.03.6105)  
Voto: 527/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 21-03-2016, o MPF ofereceu 

denúncia contra M.A.A.C., D.R. e E.N., como incursos nos crimes previstos no art. 1°, inciso I 
c/c art. 12, inciso I, da Lei Nº 8.137/1990, pela prática dos seguintes fatos: 'Os réus, conforme 
fora apurado pela Receita Federal do Brasil, nos quatro trimestres dos anos de 2001, 2002 e 
2003, e nos dois primeiros trimestres do ano de 2004, apresentaram Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF) zeradas, deixando de declarar os valores devidos à título 
de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. Ressalta-se que os Réus ainda consignaram nas 
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente aos quatro anos-calendários que a 
Receita de Revenda de Mercadorias da empresa era igual a zero'. O Procurador da República 
oficiante se manifestou pelo não cabimento do ANPP; entendeu que o 'elevado valor do crédito 
tributário constituído, associado à prévia existência de outras ações penais pelo mesmo delito, 
em face de ambos, ainda que não vede, contraindica o acordo como suficiente para a reprovação 
da conduta'. A defesa de E.N. se insurgiu contra a recusa. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 
Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o 
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recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em 
respeito ao princípio da colegialidade. De fato, conforme destacado pelo Procurador da 
República oficiante, o réu E.N. registra diversas ações penais por crimes contra a ordem 
tributária; trata-se de cenário indicativo de conduta criminal habitual de sua parte; não 
cabimento do ANPP, nos termos do 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). 

 
606. Expediente: 1.00.000.002638/2022-43 – Eletrônico 

(JF/PR/LON-5026055-
62.2021.4.04.7001)  

Voto: 589/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 18-10-2021, o MPF ofereceu 

denúncia contra H.S.T. e S.B.O.S., como incursos no crime previsto no art. 296, § 1º, incisos I 
e II, do CP, pela prática dos seguintes fatos: 'De acordo com a Representação Fiscal para Fins 
Penais nº 10010.040459/0515-81 e documentação que a acompanha, foi identificado no âmbito 
administrativo, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Londrina/PR, um grande número 
de fraudes em inscrições e alterações de inscrições no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ' 
CNPJ. As fraudes verificadas na referida Representação Fiscal para Fins Penais consistiam, 
resumidamente, na apresentação de DBE ' Documento Básico de Entrada no CNPJ ' com as 
assinaturas dos responsáveis pelo CNPJ e respectivos reconhecimentos de firmas falsos, além 
da apresentação de atos contratuais com reutilização do selo FUNARPEN, assinaturas e 
autenticações igualmente falsos. As falsificações incluíam etiquetas da JUCEPAR e assinaturas 
e selos de Cartórios e Tabelionatos de Londrina [...] todos adulterados. A Receita Federal do 
Brasil apurou que, dentre os responsáveis por fraudes relatadas na mencionada RFFP estariam, 
em tese, os ora denunciados [...] dentre outros'. A Procuradora da República oficiante se 
manifestou pelo não cabimento do ANPP; ponderou que deixa de oferecer aos denunciados 
proposta de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 2º, inc. II, do 
CPP, por responderem a outras ações penais por crimes de igual natureza, o que denota a prática 
delitiva habitual. A defesa de S.B.O.S. se insurgiu contra a recusa; alegou, em suma, que, na 
ação penal na qual a denunciada é ré, ainda não se operou o trânsito em julgado da sentença, 
de modo que não é possível afirmar que acusada é reincidente, detém conduta criminosa 
habitual, reiterada ou profissional, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. 
Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme destacado pela Procuradora da República 
oficiante, a denunciada S.B.O.S. é ré em outra ação penal pela prática de crime semelhante ao 
imputado a ela nesta ação penal. Embora a existência da referida ação penal não seja suficiente 
para caracterização da reincidência, tal registro é indicativo de conduta criminal habitual de sua 
parte; não cabimento do ANPP, nos termos do 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). 

 
607. Expediente: 1.00.000.019256/2021-78 – Eletrônico 

(JF-ARA-0007798-53.2006.4.03.6120)  
Voto: 594/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ' IANPP. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, 
DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU REITERADA (ART. 28-A, § 2°, INC. II, DO 
CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi condenado pela prática das condutas 
tipificadas no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, c/c o art. 337-A, inciso I, e art. 168-A, do CP, 
em concurso formal de crimes e em continuidade delitiva, nos termos do art. 70 e art. 71 do 
CP. 2. Consta dos autos, em síntese, que o réu foi denunciado pelas seguintes condutas: entre 
janeiro de 1999 e julho de 2005, o denunciado, enquanto administrador de pessoa jurídica, 
suprimiu contribuições previdenciárias (cota patronal), contribuições para o financiamento de 
benefícios por incapacidade laborativa (então denominado SAT/RAT) e contribuições sociais 
devidas a terceiros (SENAR, FNDE e INCRA); entre fevereiro de 2000 e setembro de 2003, o 
denunciado apropriou-se de contribuições sociais devidas a terceiros (SEST e SENAT), que 
haviam sido descontadas de pagamentos que a sociedade empresária fizera a contribuintes 
individuais (transportadores autônomos ' fretistas); supressão de contribuições promovida pelo 
denunciado por meio da omissão nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a 
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Previdência Social, GFIP; suprimiu contribuições por meio da prestação de falsa informação 
às autoridades fazendárias, simulando indevido enquadramento da atividade econômica da 
empresa; deixou de repassar à previdência social contribuições sociais que recolhera dos 
transportadores autônomos (fretistas) que prestavam serviços à empresa, referentes ao SEST e 
ao SENAT, quanto às competências fevereiro de 2000 a setembro de 2003; Somadas as 
contribuições suprimidas e apropriadas, alcançaram o montante de R$ 14.881.766,10; por fim, 
omitiu em GFIP a existência dos empregados que formalmente eram vinculados a outra 
empresa, ao simular terceirização de prestação de serviços referente a empregados que de fato 
eram seus. Denúncia recebida em 29-05-2017. 3. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento 
do ANPP em virtude dos antecedentes criminais do réu; existência de continuidade delitiva em 
todas as condutas típicas capituladas, tudo a revelar conduta criminal habitual e reiterada do 
réu e ainda que o acordo não se revelaria "suficiente para a repressão prevenção do crime". A 
defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, destacando que o réu não possui 
condenação criminal transitada em julgado. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 4. A regra do 
art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. No caso, como 
bem observou o Procurador oficiante, o réu ostenta extensa folha de antecedentes criminais, 
por crimes semelhantes aos ora praticados nestes autos, a evidenciar conduta criminal reiterada 
e habitual. 5. Nesse sentido, 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). 6. Assim, mostra-se inviável o oferecimento do 
ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP); há nos autos elementos probatórios que 
indicam conduta criminal reiterada e habitual. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos 
autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

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

 
608. Expediente: 1.25.000.003922/2021-87 - Eletrônico  Voto: 593/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o Ministério 

Público Eleitoral ofereceu denúncia contra E. de S.A., J.F.L., R.T.L., J.D. da C.N., J.D. da C.J., 
L.P.A., S.P.A., e F.A.P.A e S.O.T.F., pela suposta prática do delito previsto no art. 171, § 3º, 
c/c art. 29 do CP e, ainda, em relação aos denunciados E. de S.A e J.F.L., sustenta o MP 
Eleitoral que eles incorreram também nas disposições do art. 350, do Código Eleitoral, c/c art. 
29, caput, do CP. De acordo com a denúncia, imputou-se a tais indivíduos desvio de recursos 
do Fundo Partidário que totalizaram R$ 499.100,00; a obtenção da vantagem ilícita 
perfectibilizou-se durante o período de 11-06-2015 a 19-12-2015, mediante o fornecimento de 
9 (nove) notas fiscais ideologicamente falsas (meio fraudulento utilizado para perpetrar o 
crime) e pagamento por serviços (fictícios) de publicidade e propaganda em favor empresa R. 
T. L. C. ME que jamais foram prestados ao Diretório Municipal do partido em Maringá, com 
ulterior transferência de valores para contas bancárias vinculadas aos envolvidos. Imputou-se 
também aos então Presidente e Tesoureiro do Diretório Municipal do partido em Maringá a 
inserção de declaração falsa na prestação de contas do partido referente ao ano de 2015 
apresentada perante a Justiça Eleitoral. O Promotor Eleitoral oficiante, quando do oferecimento 
da denúncia, entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP, eis que nenhum dos réus 
confessou a prática do delito em sede de inquérito policial, não preenchendo, assim, o primeiro 
requisito para a benesse. Denúncia recebida em 19-05-2021. A defesa dos réus E. de S.A., 
L.P.A., S.P.A., e F.A.P.A., quando da resposta à acusação, peticionou com base no art. 28-A, 
§14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Em relação à ausência de confissão formal, 
cumpre esclarecer que não há óbice para que a confissão seja realizada durante a negociação 
do ANPP, dado a confissão ser parte integrante do acordo. É interessante, ainda, observar que 
o sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta 03/2018 ' 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: '11 Em todos os 
casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando 
as respectivas cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e 
circunstanciada da infração'. Ademais, nos termos do recente Enunciado 98/2ª CCR: 'É cabível 
o oferecimento de acordo de não persecução penal [...] devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente 
a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 13.964/19'. Dessa forma, verifica-
se que, em princípio, a ausência de confissão formal quando da oitiva no Inquérito Policial não 
configura obstáculo ao oferecimento de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao Promotor 
Eleitoral oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara, e análise dos 
demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem 
para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 
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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). 
 
609. Expediente: 1.29.000.000390/2022-68 - Eletrônico  Voto: 596/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ré denunciada pela prática do crime 

de estelionato majorado (art. 171, § 3º, na forma do art. 29 do CP). Consta que a denunciada 
teria concorrido para a prática do crime de estelionato, tendo em vista que teria emprestado sua 
CTPS para inserção de vínculo de emprego falso, simulando demissão sem justa causa, o que 
permitiu que fosse solicitado o benefício de seguro-desemprego em seu nome, fraudando assim 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. O MPF notificou a acusada, apresentando proposta 
de ANPP; não houve resposta. A denúncia foi recebida em 10-02-2021. Após, houve 
manifestação da defesa técnica da ré sobre a possibilidade de ANPP, tendo o MPF entendido 
que a ré deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu interesse, não 
fazendo mais jus ao benefício. A DPU peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os 
autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o Enunciado nº 98 da 2ª CCR, opera a preclusão 
na hipótese de oferecimento do ANPP e recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos, uma 
vez que a ré à época não tinha defesa constituída quando da notificação do MPF. Ademais, é 
necessária a participação do defensor da ré para negociação e formalização do ANPP (art. 28-
A, § 3º, do CPP). Sem a notificação prévia do defensor/ré, não há que se falar em preclusão da 
possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. A falta de participação do defensor poderá 
suscitar eventual discussão sobre nulidade processual. Verifica-se, ainda, que a ré, por meio da 
DPU, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração 
do ANPP. Dessa forma, no caso, não ocorreu a preclusão. Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial: 
JF/JOI/SC-5012217-68.2020.4.04.7201-IANPP, Sessão de Revisão nº 811, de 08/06/2021; 
Auto Judicial: JF-GRU-5001161-21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de Revisão nº 817, de 
09/08/2021. Ainda, o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram 
obstáculo à celebração do ANPP (Enunciado nº 98/2ª CCR). Necessidade de retorno dos autos 
ao Procurador da República oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª 
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo.  

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

 
Os processos JF/MG-0003054-88.2019.4.01.3800-APORD, JF-RJ-5005916-23.2021.4.02.5101-*APE, JFRS/SLI-5001423-

84.2017.4.04.7106-RPCR e 1.25.000.002225/2021-17 foram retirados de pauta a pedido dos respectivos relatores. 
 

CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-geral da republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica 

Titular do 2º Ofício 
 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
Subprocurador-Geral da Republica 

Titular do 3º Ofício 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00005850-2022| 

PORTARIA Nº 14, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO 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 
0017/2022 – MPSP/PGJ/EL (PRR3ª-00003500/2022), recebido nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 04/02/2022; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2021/2023 (período compreendido entre os dias 04/01/2021 a 03/03/2023, 
inclusive; 
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RESOLVE: 
INFORMAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16, de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 05/03/2021), e suas posteriores 

alterações; mudança de cargo do Promotor Eleitoral Titular (biênio 2021/2023) perante a zona eleitoral indicada, a partir de 01/02/2022, inclusive, 
referente os seguintes Promotores de Justiça: 

 
ZE MUNICÍPIO PROMOTOR(A) ELEITORAL CARGO OCUPADO NO MP-SP 

005ª SÃO PAULO – JARDIM 
PAULISTA REYNALDO MAPELLI JUNIOR  2º PROMOTOR DE DIREITOS HUMANOS 

277ª OSASCO RODRIGO CESAR COCCARO  17º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 
 
Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de mudança de cargo. 
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. 
 

PAULO TAUBEMBLATT 
Procurador Regional Eleitoral Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00003318-2022| 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2022 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 
Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal: 

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, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 
7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como prevê o 
art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos moldes do art. 23 da Constituição da República; 

Considerando que a Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, conforme o § 4º do art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da 
República; 

Considerando ser vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção do espaços 
territorial especialmente protegido, como prevê o art. 225, § 1º, III, da Constituição da República; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.10.000.000468/2021-35, autuada para apurar danos 
ambientais na Gleba Pública Arez, bem como se os ocupantes preenchem os requisitos do Programa Terra Legal 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 
Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade civil por danos ambientais em imóvel situado na Gleba Arez, denominado 

Fazenda Modelo. 
Registre-se. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
Como diligências iniciais, determino a expedição de notificação a senhora Alânia Alves dos Santos para que participe de reunião 

extrajudicial por videoconferência, a fim de discutir proposta de Termo de Ajustamento de Conduta com vista à reparação e compensação de danos 
ambientais na Fazenda Modelo, objeto da Ação Civil Pública nº 1001082-07.2020.4.01.3000 e deste Inquérito Civil, que designo para o dia 14/2/2021, 
às 10h:00. 

 

HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00000790-2022| 
PORTARIA Nº 6, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República titular do Ofício Único da Procuradoria da 

República no Município de Cruzeiro do Sul/AC, no cumprimento das incumbências constitucional (art. 127, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 – CRFB/1988) e legais (art. 1º e art. 2º, ambos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 – LC n.º 75/1993), e no exercício das 
atribuições conferidas pelo art. 129, III, da CRFB/1988, e pelos art. 6º, VII, "c", art. 7º, I, e art. 38, I, todos da LC n.º 75/93; e pela Resolução n.º 174, de 
4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (Res. CNMP n.º 174/2017). 

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, conforme a incumbência constitucional expressa 
no art. 127 da CRFB/1988 e no art. 1º da LC n.º 75/1993; 

Considerando que por meio do Acórdão 18178/2021-TCU, foram julgadas irregulares as contas de RANDSON OLIVEIRA 
ALMEIDA, ex-prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos 
repassados ao referido município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), 
no exercício de 2011. 

Considerando o disposto no Enunciado n.º 8 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à corrupção, segundo o qual 
"promovido o arquivamento de ICP ou PIC por ausência de infração ou por prescrição, o órgão do MPF fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias 
quando o fato investigado também for objeto de acórdão condenatório do TCU"; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 
forma continuada, políticas públicas ou instituições, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades 
não sujeitas a inquérito civil, de acordo com o art. 8º, IV, da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 
(Resolução CNMP n.º 174/2017). 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES, pelo prazo de 1 
(um) ano (art. 11, da Resolução CNMP n.º 174/2017), com o seguinte objeto: 

"Acompanhar as medidas executórias desenvolvidas pela União em razão do do Acórdão 18178/2021-TCU, proferido pelo Tribunal 
de Contas dDa União (TCU) nos autos da Tomada de Contas Especial TC 016.051/2016-5." 

Determino a autuação desta Portaria na classe extrajudicial Procedimento Administrativo de acompanhamento instituições (PA – 
INST), código 910032 da tabela unificada de classes do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Como diligência inaugural, expeça-se ofício à ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, por intermédio da PROCURADORIA 
FEDERAL NO ESTADO DO ACRE - PF/AC - AGU, solicitando o envio, no prazo de 30 (trinta) dias, de informações sobre as medidas executórias 
adotadas em razão do Acórdão n.º 18178/2021-TCU, em desfavor de RANDSON OLIVEIRA ALMEIDA. 

Publique-se no Diário Oficial, nos termos do art. 9º, da Resolução CNMP n.º 174/2017. 
 

BRUNO ARAÚJO DE FREITAS 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00014481-2022| 

PORTARIA N° 79, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, 
tendo em vista o que consta na Resolução PR/BA nº 14, de 8 de setembro de 2021, e em atendimento ao voto nº 215/2022, exarado pela Exmª 
Subprocuradora-Geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na deliberação da 2ª CCR, Sessão 837ª, de 07 de 
fevereiro de 2022, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República AURISTELA OLIVEIRA REIS, para oficiar nos autos Nº 1.00.000.006999/2021-88. 
Art. 2º Caso o titular designado esteja gozando de desoneração ou esteja afastado, assumirá o encargo dos autos o substituto designado 

pela competente portaria. 
Art. 3º Caso o membro titular do ofício a que se refere a presente designação seja promovido ou removido para outro ofício ou unidade 

do MPF, oficiará no referido procedimento aquele que o suceder na titularidade do 3º Ofício Criminal Geral da Procuradoria da República no Estado da 
Bahia. 

Art. 4º Cessando o impedimento do Ofício Único da PRM/Campo Formoso, o Procurador da República em atuação no 3º Ofício 
Criminal Geral da PR/BA, poderá solicitar o retorno dos autos. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00000722-2022| 
PORTARIA Nº 1, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da CRFB; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC 75/93; bem como o disposto na Res. CNMP 23/2007 e Res. CSMPF 87/2006; 
CONSIDERANDO os elementos extraídos do Procedimento Preparatório n. 1.14.009.000010/2021-57, instaurado visando a 

acompanhar a vacinação contra a COVID-19, nos municípios de atribuição da PRM-Guanambi/BA; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social; 
CONSIDERANDO o escoamento do prazo de tramitação do procedimento preparatório e a necessidade de realização de diligências 

complementares para a completa apuração dos fatos; 
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RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª CCR/MPF, com o seguinte 
objeto: “GUANAMBI/BA - Acompanhar a vacinação contra a COVID-19, nos municípios de atribuição da PRM-Guanambi/BA”. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho PRM-GNB-BA-00000717/2022. 
 

MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00002290-2022| 
PORTARIA Nº 5, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

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

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

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

CONSIDERANDO a existência do inquérito policial de nº. Portaria de instauração de PA de acordo de não persecução penal de delito 
apurado no bojo do Inquérito Policial nº 1016485-40.2021.4.01.3304; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados, em tese, foram praticados por MARIA JOSÉ DE JESUS; 
CONSIDERANDO, como cediço, que a Lei n.º 13.964/2019 instituiu o acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico 

brasileiro, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal: 
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal 

sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde 
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

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

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

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

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

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento 
e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

174/2017. 
 

MARCOS ANDRE CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00002291-2022| 
PORTARIA Nº 6, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

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

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando à 

Secretaria desta Procuradoria da República no Município de Feira de Santana que proceda às autuações e registros necessários. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017). 
O prazo de tramitação do presente procedimento administrativo será de 01 (um) ano, conforme art. 11 da Resolução CNMP nº 

174/2017. 
 

MARCOS ANDRE CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00010788-2022| 
PORTARIA N° 131, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DO CEARÁ, usando de suas atribuições legais, com 

fundamento nos arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos 
e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 96/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor ANDRÉ LUIS TABOSA DE OLIVEIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Massapê, para 
funcionar como Promotor Eleitoral da 032ª Zona (Camocim), no período de 23/02/2022 a 14/03/2022, em face das férias do Promotor WANDER DE 
ALMEIDA TIMBÓ. 

 
EDMAC LIMA TRIGUEIRO 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00010789-2022| 
PORTARIA N° 132, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos 

arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, 
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base nas Resoluções Conjuntas PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, 02/2020 e 
01/2021, que estabeleceram a unificação de datas dos biênios dos Promotores Eleitorais no Estado do Ceará, e ofício nº 98/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor JOÃO BATISTA SALES ROCHA FILHO, titular da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia, para 
funcionar como Promotor Eleitoral da 037ª Zona (Caucaia), no período compreendido entre 01/03/2022 a 30/09/2023, e dispensar a Promotora ANA 
KARINE SERRA LEOPÉRCIO. 

 
EDMAC LIMA TRIGUEIRO 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00006808-2022| 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Instaura Inquérito Civil Público para apurar se o Restaurante Silvas, localizado na 
praia de Carapebus – Serra/ES, está ocupando irregularmente área pertencente à 
União. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e nos artigos 5º, III, “b” e 6º, 
VII, “b” da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que foi encaminhada manifestação, via Sala ao Atendimento ao Cidadão, noticiando possível irregularidade 
envolvendo o Restaurante Silvas, por ocupar parte da areia da praia de Carapebus com mobiliário fixo, o que foi corroborado por meio de fotos juntadas 
pelo manifestante; 

CONSIDERANDO que, segundo o manifestante, apenas aqueles que consomem algo no estabelecimento tem permissão para 
frequentar o local; 

CONSIDERANDO que a Superintendência de Patrimônio da União esclareceu que, em março de 2020, já havia realizado fiscalização 
no local, oportunidade na qual foi constatada a instalação de equipamentos e benfeitorias em área de uso comum do povo, tendo sido lavrado o Auto de 
Infração nº 06/2020 e o Auto de Embargo nº 07/2020; 

CONSIDERANDO que a ocupação da faixa de areia pareceu continuar, diante dos fatos narrados pelo manifestante e das fotos 
juntadas aos autos, este parquet oficiou à Superintendência de Patrimônio da União para que realizasse nova vistoria no local; 

CONSIDERANDO que a nova fiscalização, realizada em 09/12/2021 pela Superintendência de Patrimônio da União, constatou a 
persistência das irregularidades, já que o restaurante não havia desocupado a faixa de areia em questão; 

CONSIDERANDO que o restaurante foi oficiado para que se manifestasse a respeito do objeto dos presentes autos, mas que até o 
momento não se obteve resposta, tendo sido o ofício reiterado; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo de tramitação deste presente procedimento preparatório já escoou; 
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Resolvo converter o PP nº 1.17.000.000436/2021-89 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas a 
eventuais medidas judiciais e extrajudiciais e, desde já, determino que: 

1. Sobreste-se o feito por 15 (quinze) dias ou até que sobrevenha resposta do oficiado, considerando a reiteração do Ofício nº 
2811/2021; 

2. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00007314-2022| 
PORTARIA Nº 10, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001644/2021-68. 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA SIGNATÁRIA, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, III e VI, da Constituição Federal; nos arts. 6°, 
VII, 7°, I, e 8º, II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001644/2021-68 foi instaurado a partir de representação que relata 
suposto abandono de carros da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) na antiga sede da Coordenação Técnica Local (CTL), situada na Rua Joaquim 
Bonifácio, Goiás/GO, e suposta continuidade do pagamento do aluguel do imóvel que abrigava a CTL Goiás/GO, mesmo após a mudança da CTL para 
Goiânia/GO; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de realização de diligências para obtenção de informações, documentos e outros elementos 
aptos a instruírem os autos com vistas à atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001644/2021-68 em inquérito civil, nos termos do art. 2º, §7º, da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

DETERMINA-SE: 
a) a autuação desta portaria, registrando-se a presente instauração no sistema informatizado (Único) da Procuradoria da República 

em Goiás (art. 5º, III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 
b) a remessa de cópia desta portaria para publicação, nos termos dos arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução no 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, dispensada a comunicação 
prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) a expedição de ofício à Presidência da FUNAI, requisitando, no prazo de até 30 (trinta) dias, informações, acompanhadas de 
eventual documentação comprobatória pertinente, sobre os fatos noticiados na representação, especificamente quanto à alegação de que “(...) a FUNAI 
continua pagando o aluguel do imóvel que abrigava a CTL GOIÁS VELHO, mesmo depois de ter se mudado para Goiânia/GO (...)”, pois o Ofício nº 
185/2022/PRES/FUNAI não apresentou, a esse respeito, esclarecimentos suficientes. 

 
VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00006507-2022| 

PORTARIA Nº 1, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

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

a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, "a" e "b", e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
c) considerando os elementos constantes do presente Procedimento Preparatório, 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a conversão do Procedimento Preparatório nº. 1.19.000.001496/2021-44, 

objetivando apurar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 019/2021, realizado pela prefeitura do Município de Brejo/MA, cujo objeto consiste 
no Registro de Preço para futura Contratação de Serviços de Sanitização, e Controle Microbiológico de Ambientes e Espaços Públicos, Utilizando Produto 
Sanitizante, Registrado no Ministério da Saúde. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: JOSÉ FARIAS DE CASTRO, prefeito do Município de 
Brejo/MA. 

Nesta oportunidade, determino como diligência a elaboração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, a ser firmado 
entre este órgão ministerial e o Município de Brejo/MA. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento preparatório que a acompanha como Inquérito Civil Público, mantendo-se a respectiva 
numeração. 

Após os registros de praxe, publique-se. 
 

JURACI GUIMARÃES JUNIOR 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00007329-2022| 

PORTARIA Nº 6, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 
005/2022/SPGJA/DGP/ELEITORAL, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar para atuação na função de Promotores Eleitorais, perante as respectivas Zonas Eleitorais, os Promotores de Justiça 

elencados abaixo: 
I- 30ª Z.E. ÁGUA BOA – Designar a Dra. LUIZ ALEXANDRE LIMA LENTISCO, para responder no dia 25.02.2022, durante a 

folga compensatória de plantão da titular, Dra. Luane Rodrigues Bomfim. 
II- 41ª Z.E. ARAPUTANGA – Designar o Dr. GUILHERME DA COSTA, para responder no dia 21.02.2022, durante a folga 

compensatória de plantão do titular, Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro. 
III- 52ª Z.E. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – Designar o Dr. LEANDRO TÚRMINA, para responder no período de 

09.02.2022 a 15.02.2022 e no dia 21.02.2022, durante a licença médica e folga compensatória de plantão da titular, Dra. Natália Guimarães Ferreira. 
Art. 2º Retificar a designação constante nos incisos IV, VII e XI do art. 1º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 05/2021 o qual passa a ter a 

seguinte redação: 
IV- 23ª Z.E. COLÍDER – Designar o Dr. ÁLVARO PADILHA DE OLIVEIRA, para responder nos dias 21 a 28.02.2022, durante o 

afastamento de licença saúde de pessoa da família da titular, Dra. Graziella Salina Ferrari. 
VII- 41ª Z.E. ARAPUTANGA – Designar o Dr. LEANDRO TÚRMINA, para responder no dia 18.02.2022, durante a folga 

compensatória de plantão do titular, Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro 
XI- 46ª Z.E. RONDONÓPOLIS – Designar o Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho, para responder no período de 16.02.2022 a 

25.02.2022, durante as férias individuais da titular, Dra. Patrícia Eleutério Campos Dower. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
ERICH RAPHAEL MASSON 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00001870-2022| 
PORTARIA N° 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129 

da Constituição Federal; art. 5º, II, alínea “c”, III, “b”, “d” e “e”, além do IV, todos da Lei complementar nº 75 de 1993; art. 8º, II, da Res. n. 174 do 
Conselho Nacional Ministério Público e art. 2º, inciso I e § 1º da Res. n. 20/96 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, nos termos do art. 127, a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 75/93. 

Considerando o que dispõem o art. 7°, I, da Lei Complementar nº 75/93; os arts. 26, I e 27, parágrafo único, III, da Lei nº 8.625/93. 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: acompanhar o cumprimento 

das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato 
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

Considerando o disposto nos arts. 127, caput, e 129, I, II, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no 
art. 8º da Lei Complementar nº 75/1993 (LOMPU) e no art. 26 da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 

Considerando a Orientação Conjunta n. 03/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou, em repercussão geral, a tese de que o “Ministério Público dispõe 

de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias 
que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado”.(RE 593727, Repercussão Geral, Relator: Min. CÉZAR PELUSO, 
Relator para Acórdão: Min. GILMAR MENDES,  julgamento em 14/5/2015, publicação em 8/9/2015). 

Considerando que, como bem aponta o Ministro Roberto Barroso, em julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, 
“a Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório – e não pelo sistema inquisitorial – criando as bases para uma mudança 
profunda na condução das investigações criminais e no processamento das ações penais no Brasil” (ADI 5104 MC, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 
julgamento em 21/5/2014, publicação em 30/10/2014). 

Considerando que a Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida nacionalmente como "Lei Anticrime" ou "Pacote 
Anticrime", expandiu o sistema de justiça penal consensual no Brasil, normatizando o Acordo de Não Persecução Penal. 

Considerando que para a propositura do negócio jurídico-processual, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 
que não seja caso de arquivamento da investigação; b) que o agente confesse a prática criminosa; c) que a pena em abstrato seja inferior a 4 anos; d) que 
não seja crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa; e) que não seja delito de violência doméstica f) que o agente não seja reincidente; 
g) que não seja hipótese a transação penal; h) que o agente não possua antecedentes que denotem conduta criminosa habitual, e l) que o agente não tenha 
sido beneficiado nos últimos 5 anos com o mesmo benefício, transação penal ou sursis processual. 

Considerando tratar-se de uma norma de natureza mista, que deve retroagir, nos termos do art. 5º da Constituição Federal, pois 
beneficia o agente com a extinção da punibilidade, conforme art. 28-A, § 13, Código de Processo Penal. 

Considerando que a autoridade policial realizou os indiciamentos em desfavor dos investigados abaixo, pela prática das seguintes 
condutas: 

Enio Júnior Martins, no ano de 2011, obteve, mediante fraude, financiamento do PRONAF, pois não exercia a profissão que o 
permitiria ser enquadrado nos critérios para aquisição de DAP's. 

Ismar César Ferreira, no ano de 2012, obteve, mediante fraude, financiamento do PRONAF, porquanto declarou falsamente que sua 
renda bruta anual era de 100% proveniente da agricultura familiar, informações essas refutadas pelos registro do CNIS. 
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Jean Alexandre Fiorentin, em 2011, obteve, mediante fraude, financiamento do PRONAF, vez que não exercia a profissão que o 
permitiria ser enquadrado nos critérios para aquisição de DAP's. 

Considerando que, na infração penal prática acima, os investigados preenchem os requisitos legais para celebrar o Acordo de Não 
Persecução Penal. 

Resolvo, nos termos do art. 8º, I, da Resolução n° 174/2017, do CNMP, instaurar procedimento administrativo no âmbito da 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão com o seguinte objeto: “2ª CCR. CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Iniciar as tratativas para 
celebração de negócio jurídico processual com os investigados Enio Júnior Martins, Ismar César Ferreira e Jean Alexandre Fiorentin, indiciados pela 
autoridade policial nos autos de nº 1000886-65.2020.4.01.3605". 

Diante da instauração, determino à secretaria deste ofício: 
1. a juntada da presente portaria aos autos em epígrafe, com a consequente autuação do procedimento na forma de procedimento 

administrativo, promovendo-se as alterações necessárias no sistema único; 
2. a remessa desta Portaria para publicação em diário oficial, bem como a afixação no mural de publicações desta Procuradoria da 

República; 
3. a comunicação da instauração à Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, encaminhando-se via sistema único tão somente 

cópia digitalizada desta Portaria (art. 6º, da Res. 87/2006, do CNMP c/c art. 9º, da Res. 174/2017, do CNMP); 
À secretaria e à assessoria, que cumpram as determinações contidas no despacho retro. 
Cumpra-se. 

 
GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00005638-2022| 

PORTARIA Nº 10, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Procedimento Preparatório n. 1.21.000.000578/2021-13. 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 75/93, 
bem como o previsto na Lei n. 7.347/85 e na Lei n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução n. 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que tramita, neste órgão ministerial, o Procedimento Preparatório n. 1.21.000.000578/2021-13, o qual foi 
instaurado para "apurar as irregularidades identificadas na execução dos Convênios n. 52/2001, 53/2001, 54/2001, 55/2001 e 205/01, celebrados entre a 
União, representada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 
Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, com o intuito de atender à 2ª Fase do Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado de Mato Grosso do Sul (PESP-DS/MS)"; 

CONSIDERANDO que a prestação de contas do Convênio n. 53/2001, destinado à modernização do Sistema de Identificação Civil 
e Criminal das Polícias do Estado de Mato Grosso do Sul, foi analisada pelo Órgão Concedente (Processo n. 08020.001765/2003-91) e, em decorrência 
da impossibilidade de se atestar a boa e regular aplicação dos recursos, foi instaurada a Tomada de Contas Especial em 13/01/2012 (Processo n. 
08020.001402/2012-47); 

CONSIDERANDO que a instauração da Tomada de Contas Especial foi motivada pela ausência de elementos fáticos comprobatórios 
da efetividade do objeto pactuado (modernização do Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito 
do Plano Nacional de Segurança Pública, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP), tendo 
comprometido o julgamento da boa e da regular aplicação dos recursos empregados no 

Convênio em análise, por parte do Órgão Concedente, o que culminou na impugnação do valor total repassado pela União, qual seja, 
R$ 2.937.600,00 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil e seiscentos reais); 

CONSIDERANDO que, após a conclusão da instrução interna da tomada de contas especial, os autos foram remetidos ao Tribunal 
de Contas da União, o qual, no ACÓRDÃO Nº 2547/2019 – TCU – Plenário, julgou irregulares as contas de Almir Silva Paixão, bem como de Dagoberto 
Nogueira Filho e da Novadata Sistemas e Computadores S/A, sendo esses últimos condenados ao pagamento do remanescente débito apurado nos autos, 
com as atualizações necessárias, além de fixar prazo para a empresa Interprint Ltda. recolher o débito a ela imputado, em solidariedade com o Sr. 
Dagoberto Nogueira Filho; 

CONSIDERANDO que, conforme resposta da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, integrante do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, as prestações de contas dos Convênios nº 52/2001, 54/2001, 55/2001 e 205/2001 foram aprovadas; 

CONSIDERANDO que o TCU informou que a pesquisa por eventuais processos no âmbito daquele Tribunal envolvendo os 
Convênios nº 52/2001, 54/2001, 55/2001 e 205/2001 não teve resultados; 

CONSIDERANDO, por fim, o vencimento do prazo de tramitação do procedimento preparatório em epígrafe, bem como que ainda 
deve ser analisada a existência de dano ao erário quanto à execução do Convênio n. 53/2001 no tocante à responsabilidade judicial dos envolvidos e, em 
caso positivo, seu valor; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Grupo Temático: 5ª CCR. 
Tema: Improbidade Administrativa. 
Município: Campo Grande/MS. 
Objeto: apurar as irregularidades identificadas na execução do Convênio 53/2001, celebrado entre a União, representada pelo 

Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado e 
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Justiça e Segurança Pública, com o intuito de atender à 2ª Fase do Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Mato Grosso do 
Sul (PESP-DS/MS). 

Diante do exposto, determino as seguintes providências: 
1) Registrar e autuar a presente portaria (art. 5º, III, da Resolução CSMPF n. 87/2006 [1]); 
2) Providenciar a publicação no Diário Oficial da União (art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n. 87/2006 [2]); 
3) Incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República de Mato Grosso do 

Sul (art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n. 87/2006 [2]); 
 

MARCOS NASSAR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-DRS-MS-00001500-2022| 
PORTARIA Nº 11, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.21.001.000444/2021-92. INSTAURAÇÃO 
DE INQUÉRITO CIVIL. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais (art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 1º, caput, e no art. 2º, inc. II, da Resolução n. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que o Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) encaminhou, 
por meio do Ofício SEI n. 484/2021 (doc. 1), cópia do Relatório Consolidado da Visita Técnica n. 414 (doc. 1.1, págs. 3/15), do Serviço Municipal de 
Auditoria do SUS; 

CONSIDERANDO que, de acordo com esse relatório, trata-se de auditoria realizada, no HU-UFGD, pelo Serviço Municipal de 
Auditoria do SUS, para a apuração de “denúncia anônima” com o seguinte teor, em síntese: “Venho por meio desde denunciar esquema de fraude 
corrupção no Hospital HU/UFGD Dourados MS. Beneficiando os empresários médicos Diego Amaral dono e responsável técnico da Clínica CENED e 
Juliana Campos ambos trabalham no hospital. Internam pacientes para a realização de procedimento como implante de cateter peritoneal, reembolsando 
o procedimento para sua clínica através de retirada de prontuário do paciente do Hospital (RGO). (…) A diálise peritoneal deve ser realizada na CENED, 
no entanto, são direcionadas ao Hospital com o propósito de contratar profissional especializada em sua clínica. (…) A CENED empresta o material para 
o hospital sem qualquer controle de entrada e saída” (doc. 1.1, pág. 5); 

CONSIDERANDO que, ainda de acordo com o relatório, a equipe de auditores concluiu que (doc. 1.1, pág. 11): 
(a) “há irregularidade tanto da contratada CENED na prestação do serviço no que se refere ao procedimento 041801008-0 – Implante 

de cateter tipo Tenchoff ou similar para DPA/DPAC, quanto na informação de procedimento realizado pelo HU/UFGD/EBSERH, sem, no entanto, haver 
indícios de prejuízo na assistência ao usuário ou danos ao erário em relação a este procedimento, pois a CENED não fatura o procedimento”; 

(b) “a CENED fatura os procedimentos 030501016-6 (manutenção e acompanhamento domiciliar de pacientes submetido a 
DPA/DPAC) (…) há um equívoco no faturamento pois o mesmo não está sendo prestado pela CNED e sim pelo HU/EBSERH”; 

(c) “restou evidenciado que a cobrança do procedimento 03.05.01.004-2 – Hemodiálise Contínua (…) foi indevido, pois não realizou 
hemodiálise contínua e sim DPI”; 

CONSIDERANDO que, em razão dessas conclusões, a equipe de auditoria recomendou a devolução, pela CNED, do valor de R$ 
1.074,18 (mil e setenta e quatro reais e dezoito centavos), em favor do Fundo Municipal de Saúde de Dourados (doc. 1.1, pág. 11); 

CONSIDERANDO que os fatos investigados também foram descritos na manifestação do doc. 9.3; 
CONSIDERANDO que a CENED apresentou suas justificativas em 24.11.2021 (doc. 15); 
CONSIDERANDO que a CENED juntou aos autos cópia do Relatório Complementar – Visita Técnica n. 414, contendo a seguinte 

conclusão do Serviço Municipal de Auditoria do SUS, após análise da defesa administrativa apresentada pela empresa: “com base nas justificativas e nos 
documentos apresentados pelo prestador de serviços, restou comprovado a realização do atendimento que resultou na cobrança do procedimento 
03.05.01.016-6 – manutenção e acompanhamento domiciliar de paciente submetido a DPA/DPAC nas APACs 5020201539419 (comp. 11/2020) e 
5020201544083 (comp. 12/2020 e 01/2021), não havendo assim nenhum valor a ser ressarcido ao Fundo Municipal de Saúde de Dourados. Por fim, 
recomendamos a SEMS que adote medidas para atualizar o fluxo para atendimentos de retaguarda aos pacientes em tratamento dialítico” (doc. 15.3, 
págs. 2/6); 

CONSIDERANDO que, em 01.12.2021, o HU-UFGD encaminhou cópia do Relatório Conclusivo de Investigação Preliminar, 
realizada no âmbito do Processo n. 23529.004655/2021-98, relacionada com os fatos ora investigados (doc. 16); 

CONSIDERANDO que, segundo consta dos autos, em 03.12.2021, o Colegiado Julgador Disciplinar do HU-UFGD decidiu “acatar 
o relatório conclusivo (17577766) e encaminhar os autos para a Comissão Permanente de Investigação Preliminar e Processo Administrativo Sancionador 
para indicação de membros para Comissão, com vistas à instauração de Processo Administrativo Sancionador, aos colaboradores: JULIANA MAIA 
BORGES CAMPOS, ALLINE CRISTHINE NUNES CERCHIARI MENON, ANDREIA BRAZ SANTOS e DIEGO DO AMARAL POLIDO” (doc. 
21); 

CONSIDERANDO a insuficiência do prazo de duração do presente Procedimento Preparatório para a realização de todas as 
diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto investigar a indevida utilização, pela empresa Centro de Nefrologia de 
Dourados Ltda. (CENED), da estrutura física e do quadro de pessoal do Setor de Nefrologia do Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal 
da Grande Dourados (HU-UFGD), para a realização do procedimento de “Implante de Cateter Tipo Tenckhoff ou Similar para DPA/DPAC”. 

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os presentes autos como Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR) (tema: 10011 - Improbidade Administrativa). 

Como diligência investigatória, determino, ao técnico administrativo do MPF, o envio de ofício à EBSERH,1 gestora do HU-UFGD, 
com cópia da presente decisão e do doc. 21, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis: 
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(I) conforme Despacho Decisório SEI n. 44/2021/SUPRIN/HU-UFGD (em anexo), informe se já instaurou Processo Administrativo 
Sancionador em desfavor dos empregados públicos JULIANA MAIA BORGES CAMPOS, ALLINE CRISTHINE NUNES CERCHIARI MENON, 
ANDREIA BRAZ SANTOS e DIEGO DO AMARAL POLIDO; 

(II) em caso afirmativo, informe os dados identificadores do processo e a sua atual fase de tramitação; e 
(III) somente se já concluído, forneça cópia dos respectivos autos. 

 
LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00000581-2022| 

PORTARIA Nº 3, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da 

Constituição da República, e: 
Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal homologou (PGR-00460728/2021), no bojo 
do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000415/2012-22, a promoção de arquivamento de etiqueta PRM-GVS-MG-00004081/2021, que contém determinação 
de instauração de procedimento de acompanhamento. 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, a partir 
de desmembramento do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000415/2012-22, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objeto: 
"Acompanhar a regularidade do licenciamento ambiental da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), no que diz respeito à Terra Indígena Krenak, bem 
como os estudos feitos no contexto do componente indígena do processo administrativo de licenciamento corretivo, conforme Processo FUNAI nº 
08620.002220/2006 e IBAMA nº 02001.008110/2001-24. 

Os autos serão formados a partir desta Portaria e de cópia integral do IC nº 1.22.009.000415/2012-22. 
Distribuir por prevenção a este 1° Ofício e com vinculação à 6ªCCR/MPF. 
Remeter cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação no DMPF-e - Extrajudicial, bem como solicitar a sua inserção no 

portal eletrônico do MPF (art. 9º da Resolução CNMP n.º 174/2017). 
 

RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00008861-2022| 
PORTARIA N° 13, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos contidos no P.P. Nº 1.23.000.000906/2021-15, instaurado a partir da Manifestação 20210051275 
apresentada por José Adriano Miranda Maciel, pela qual relata descumprimento, por parte do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, quanto à 
Triagem Neonatal, em razão de suposta negativa de oferta, nos exames componentes do Teste do Pezinho, da análise para Hiperplasia Adrenal Congênita 
e Deficiência de Biotinidase; 

c) Considerando a necessidade de acompanhar a situação informada a esta PRDC; 
Resolve, com base na Resolução CNMP nº 174/2017, art. 8º, II, instaurar PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, tendo 

como objeto o acompanhamento da situação citada acima, pelo que: 
Determino: 
1 – Autue-se a portaria de instauração do Procedimento de Acompanhamento vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão; 
2 – Dê-se conhecimento da instauração deste Procedimento de Acompanhamento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), fazendo menção ao Ofício-Circular nº 20/2018/PFDC/MPF, mediante remessa de cópia desta portaria, 
sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF.; 

3 – Expeça-se novo ofício à SESPA, com cópia ao Procurador-Geral do Estado do Pará, com fins de que, no prazo de 20 (vinte) dias, 
INFORME A DATA PREVISTA para a efetiva implementação, pelo ESTADO, no referido diagnóstico do teste do pezinho, da triagem neonatal para 
hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase (FASE IV DO PNTN), em cumprimento das determinações contidas na Portaria GM/ MS nº 
2.829, de 14 de dezembro de 2012, acerca da implantação da Fase IV do Programa Nacional de Triagem Neonatal-PNTN. Frise-se, mais uma vez, que o 
Estado do Pará já recebeu, inclusive, recursos federais provenientes do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), para implementação da 
política pública mencionada (Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2829_14_12_2012.html> Acesso em 06/07/2021). 
Ainda, válido lembrar que, conforme informou por meio do OFÍCIO Nº 3051/2021, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará aduziu que o serviço teria 
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previsão de implementação para o mês de NOVEMBRO DE 2021, sendo que, por meio do OFÍCIO Nº 379/2022, a SESPA informou que novembro e 
dezembro de 2021 seriam meses reservados a “capacitações em oficina de atualização de triagem neonatal – teste do pezinho com preparação dos 
profissionais do SUS para atendimento na Fase IV”, não havendo qualquer outra informação sobre o restante do cronograma, bem como não havendo, 
também, a PREVISÃO da efetiva implementação da fase IV do PNTN [Remeta-se com cópia do OFÍCIO Nº 3051/2021, de seu anexo, além de cópia do 
OFÍCIO Nº 379/2022 e de seus anexos] 

 
NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00009005-2022| 

PORTARIA Nº 14, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 

014. ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI, 1ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Itabaiana, 
para exercer a função eleitoral perante a 75ª Zona Eleitoral - Gurinhém/PB, durante o período de 24/02/2022 a 25/02/2022 e de 03/03/2022 a 09/03/2022, 
em virtude do afastamento da titular para gozo de folgas de plantão e licença especial. 

 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00009006-2022| 
PORTARIA Nº 15, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 

015. O PROMOTOR TITULAR DA PROMOTORIA ELEITORAL DA 58ª ZONA DE SERRA BRANCA/PB, atualmente 
representado por DIOGO D'ARROLA PEDROSA GALVÃO, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monteiro, de 2ª entrância, para atuar 
nos autos do processo nº 0600649-57.2020.6.15.0043, em virtude da averbação de suspeição do promotor titular da 43ª Zona Eleitoral - Sumé/PB, Bruno 
Leonardo Lins. 

 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00013121-2022| 
PORTARIA Nº 97, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, 
que delega competência para a chefia da PR/PR, e considerando o voto de nº 877/2022, do relator Francisco de Assis Vieira Sanseverino, acolhido por 
unanimidade na Sessão Revisão-Ordinária nº 839 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, prosseguir na 
persecução penal nos autos nº 5001437-41.2021.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00006370-2022| 
PORTARIA Nº 4, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo-assinado, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) Considerando a regra de distribuição dos procedimentos no âmbito da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu/PR e artigo 3º 

da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
b) Considerando os fatos delituosos investigados nos Inquéritos Policiais n. 5013824-44.2014.404.7002 (Operação Pecúlio), 

5006445-81.2016.4.04.7002 (Operação Nipoti); e 5038072-94.2015.4.04.0000 (RENI), assim como as respectivas Ações Penais n. 5005325-
03.2016.404.7002, 5000507-71.2017.4.04.7002 e 5001254-21.2017.4.04.7002; 

c) Considerando os incidentes correlatos, que integraram o acervo probatório das ações penais (e consequente da presente ação de 
improbidade administrativa) e a listagem de autos abaixo discriminados (conforme despacho judicial no evento 11427 dos autos n. 5000507-
71.2017.404.7002): 

1. 5006445-81.2016.4.04.7002 Inquérito Policial Nipoti 
2. 5006765-34.2016.4.04.7002 Ação Penal Desmembramento Pecúlio 
3. 5012192-75.2017.4.04.7002 Ação Penal Desmembramento Pecúlio 
4. 5000157-83.2017.4.04.7002 Ação Penal Desmembramento Pecúlio 
5. 5006091-56.2016.4.04.7002 Ação Penal Desmembramento Pecúlio 
6. 5006559-83.2017.4.04.7002 Petição Colaboração Premiada de André Luiz Penzin 
7. 5000862-47.2018.4.04.7002 Inquérito Policial Pecúlio/Nipoti 
8. 5005684-16.2017.4.04.7002 Busca e Apreensão Criminal 
9. 5004359-06.2017.4.04.7002 Inquérito Policial 
10. 5010836-16.2015.404.7002 Pedido de Quebra de Sigilo Pecúlio 
11. 5004375-57.2017.404.7002 Inquérito Policial Nipoti 
12. 5013824-44.2014.404.7002 Inquérito Policial Pecúlio 
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13. 5013824-44.2014.404.7002 Inquérito Policial ev. 10933 
Também integram o acervo probatório, as provas coligidas no âmbito dos autos abaixo colacionados: 
1. 5005325-03.2016.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio – Organização Criminosa 
2. 5014388-23.2014.4.04.7002 - Quebra de Sigilo Telefônico Pecúlio 
3. 5010830-09.2015.4.04.7002 - Prisão Preventiva Pecúlio 
4. 5003654-42.2016.4.04.7002 - Prisão Preventiva Pecúlio 
5. 5005326-85.2016.4.04.7002 - Prisão Preventiva Pecúlio 
6. 5012170-17.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio – Secretaria de Obras 
7. 5012172-84.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio - Secretaria da Fazenda e Crimes Correlatos 
8. 5012176-24.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio - Secretaria de Saúde 
9. 5012186-68.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio - Secretaria Tecnologia da Informação 
10. 5012190-08.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio - Secretaria de Governo e Apoio Político 
11. 5012195-30.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio - Fundação Cultural 
12. 5007642-71.2016.4.04.7002 - Quebra sigilo telefônico Nipoti 
13. 5008215-12.2016.4.04.7002 - Quebra sigilo de dados Nipoti 
14. 5009847-73.2016.4.04.7002 - Pedido de Prisão Preventiva Nipoti 
15. 5010447-94.2016.4.04.7002 - Pedido de Prisão Preventiva Nipoti 
16. 5002072-70.2017.4.04.7002 - Quebra de sigilo de dados Nipoti 
17. 5003909-63.2017.4.04.7002 - Sequestro – medidas assecuratórias Nipoti 
18. 5004405-58.2018.4.04.7002 - Quebra de sigilo de dados Nipoti 
19. 5001254-21.2017.4.04.7002 - Ação Penal Pecúlio 
20. 5001394-55.2017.4.04.7002 - Medida cautelar de arresto/sequestro Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
21. 5030574-44.2015.4.04.0000 - Prisão Preventiva Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
22. 5001992-09.2017.4.04.7002 - Prisão Preventiva Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
23. 5019958-10.2015.4.04.0000 - Quebra de dados Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
24. 5005845-26.2017.4.04.7002 - Quebra de dados Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
25. 5038261-72.2015.4.04.0000 - Quebra de dados Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
26. 5014388-23.2014.4.04.7002 - Quebra de dados Pecúlio 5001254-21.2017.4.04.7002 
27. 5006767-04.2016.4.04.7002 - Pedido de Prisão Preventiva 5006765-34.2016.4.04.7002 
28. 5008167-19.2017.4.04.7002 - Petição Pecúlio / Nipoti 
29. 5005215-04.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Aires Silva 
30. 5009242-30.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Carlos Juliano Budel 
31. 5010223-59.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Charlles Bortolo 
32. 5007531-87.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Euclides de Moraes Barros Junior 
33. 5013210-34.2017.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Inácio Colombelli 
34. 5006721-15.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Girnei de Azevedo 
35. 5008881-13.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Melquizedeque da Silva Ferreira Correa Souza 
36. 5005071-30.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Nilton João Beckers / Edson Queiroz Dutra / Fernando da Silva 

Bijari / Vilson Sperfeld 
37. 5007179-32.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Reginaldo da Silveira Sobrinho 
38. 5007977-90.2016.4.04.7002 - Petição Colaboração Premiada de Rodrigo Becker. 
d) considerando que os fatos referentes às fraudes em processo licitatório, narrados no item 5.17 de denúncia ofertada na Ação Penal 

n. 5005325-03.2016.404.7002, igualmente configuram atos ímprobos; 
e) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
RESOLVE determinar o seguinte: 
1. Instaurar o presente Inquérito Civil, cadastrando-o com o seguinte resumo: 
Combate a Corrupção (5ª CCR). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBJETO. Apurar atos ímprobos referentes à fraude à 

licitação, envolvendo CHARLLES BORTOLO, MARLI TEREZINHA TELLES e AGUINALDO DE CAMPOS ROCHA narrados no item 5.17 da 
denúncia ofertada na Ação Penal n. 5005325-03.2016.404.7002. 

2. Nomeio os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
3. Junte-se os seguintes documentos, além de outros correlacionados ao fato objeto do presente Inquérito Civil, sempre informando 

os respectivos autos e eventos em que estão vinculados: 
- Decisões autorizando o compartilhamento de provas do Juízo Eleitoral e da 3ª Vara Federal da Subseção de Foz do Iguaçu/PR; 
- Elementos probatórios colhidos nos procedimentos investigatórios relacionados ao fato, especialmente os citados na ação penal; 
- A denúncia ofertada na Ação Penal n. 5005325-03.2016.404.7002, assim como os interrogatórios e eventuais provas testemunhais, 

alegações finais ofertada pelo Ministério Público Federal, sentença e possíveis recursos e acórdão já proferido; 
- Colaborações premiadas relacionadas ao presente fato (termo escrito e vídeo, este quando existente e que não contenha dados 

sigilosos). 
4. Dispensada a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsto no Ofício-Circular nº 22/2018/5ª CCR/MPF. 
5. Providencie-se a publicação da presente Portaria, nos termos do artigo 5º, inciso VI, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e o artigo 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ALEXANDRE HALFEN DA PORCIUNCULA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00012994-2022| 
PORTARIA Nº 95, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, resolve 

RETIFICAR 
a Portaria nº 19/2022, datada de 13 de janeiro de 2022, para que onde se lê “Procedimento Administrativo nº 0046.16.111495-6” leia-

se “Procedimento Administrativo nº 0046.16.111495-7”. 
 

MÔNICA DOROTÉA BORA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00006380-2022| 
ADITAMENTO À PORTARIA Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e com fundamento no artigo 4º, parágrafo único, da Resolução 23 de 17 de setembro de 
2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o presente Inquérito Civil tem por objeto: "Apurar atos ímprobos referentes à fraude à licitação, envolvendo 
MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, ELIANE YAMAMOTO, SANDRO HIDEO SAITO, ALCIDES ROGÉRIO DE 
MOURA, LUIZ CARLOS KOSSAR, MARIO CEZAR HABBY DOS SANTOS, LUIS HENRIQUE WEISS DE CARVALHO E RENI CLÓVIS DE 
SOUZA PEREIRA, narrada nos itens 6.2.1 e 7.1.1 das denúncias ofertadas nas ações penais n. 5005325-03.2016.404.7002 e 5001254-21.2017.404.7002"; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados no item 6.2.3 da Ação Penal n. 5005325-03.2016.404.7002 são relacionados igualmente à 
fraude perpetrada na Concorrência Pública n. 006/2013; 

RESOLVE determinar o seguinte: 
1. Aditar a Portaria de Instauração do Inquérito Civil n. 1.25.003.000027/2022-61, para incluir o fato citado, cadastrando-o com o 

seguinte resumo: 
Combate à Corrupção (5ª CCR). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBJETO. Apurar atos ímprobos referentes à fraude à 

licitação, envolvendo MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, ELIANE YAMAMOTO, SANDRO HIDEO SAITO, ALCIDES 
ROGÉRIO DE MOURA, LUIZ CARLOS KOSSAR, MARIO CEZAR HABBY DOS SANTOS, LUIS HENRIQUE WEISS DE CARVALHO E RENI 
CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, narrada nos itens 6.2.1, 6.2.3 e 7.1.1 das denúncias ofertadas nas ações penais n. 5005325-03.2016.404.7002 e 5001254-
21.2017.404.7002. 

2. Promova-se a retificação dos dados constantes no Sistema Único. 
3. Dispensada a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsto no Ofício-Circular nº 22/2018/5ª CCR/MPF. 
4. Providencie-se a publicação do presente Aditamento. 

 

ALEXANDRE HALFEN DA PORCIUNCULA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00009574-2022| 

PORTARIA Nº 5, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Procedimento Preparatório nº. 1.26.000.002780/2021-01. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, 
da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a garantia de direito fundamental à saúde e de outros 
interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 
Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002780/2021-01 foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 

2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 
Considerando que os elementos até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as investigações, com a realização de outras 

diligências; 
RESOLVE converter o presente procedimento supra citado em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 
1. registro e autuação da presente portaria com o procedimento preparatório em epígrafe, mantida a numeração original, assinalando 

como objeto do inquérito civil: "Apurar o funcionamento dos serviços de planejamento familiar, mais especificamente de realização de laqueadura e 
ligadura de trompas uterinas, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco."; 

2. remessa de cópia da presente portaria à 1ª CCR, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua 
publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF), bem como afixação de cópia desta 
Portaria no local de costume. 

Como providência instrutória, DETERMINO a expedição de ofício ao HC/UFPE, nos termos determinados no despacho retro. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Secretaria do 2º 

OTC realizar o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, cuja data de encerramento deverá ser 
devidamente registrada no sistema informatizado e certificada o após o seu transcurso. 

 
SILVIA REGINA PONTES LOPES ACIOLI 

Procuradora da República 
Em Substituição no 9º Ofício 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00001797-2022| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 18, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
REPRESENTANTE: O ESTADO. REPRESENTADO: PILÃO ARCADO, 
BA.EMENTA: "Utilização indevida de recursos do FUNDEF para fins de 
pagamento de honorários advocatícios, pela gestão do Município de Pilão Arcado, 
BA". RESPONSAVEL: 3 OTCC. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado com o seguinte objeto: "Utilização indevida de recursos do FUNDEF para fins de pagamento 
de honorários advocatícios, pela gestão do Município de Pilão Arcado, BA". 

Ab initio, cabe informar que tramita, sob a presidência do titular do 2 OTCC, ação de improbidade administrativa proposta perante a 
Justiça Federal Vara Única de Juazeiro, tombada sob o número 1003976-45.2019.4.01.3305, em desfavor do ex-gestor da municipalidade em questão e 
outros, com o seguinte objeto: "a responsabilização dos demandados pela prática de atos de improbidade decorrentes do pagamento de honorários 
advocatícios contratuais realizado pelo município de Pilão Arcado/BA, com recursos oriundos do FUNDEF (atual FUNDEB), em manifesta contrariedade 
à legislação, à resolução do TCM/BA e à recomendação do Ministério Público Federal". 

Dessa forma, verifica-se uma DUPLICIDADE de procedimentos visando apurar o mesmo fato. Assim, observa-se que houve desfecho 
(judicialização) dos fatos por parte do titular do 2 OTCC, com a propositura da competente ação de improbidade administrativa, conforme informado. 
Por outro lado resta consignar que o TCU, em relatório completo de auditoria (no qual o presente ACÓRDÃO é embasado, vide página do conectaTCU) 
mencionou que eventuais desvios de finalidade já foram objeto de encaminhamento pelo TCM/BA, dispensando-se aprofundamento. 

Verifica-se, portanto, que não resta mais interesse na continuidade instrutória dos presentes autos, pois os fatos neles ventilados já se 
encontram judicializados. 

Pelo exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO DO FEITO NA UNIDADE, tendo em vista que os fatos já estão em apuração no 
juízo Federal de Juazeiro, BA. 

Comunique-se. 
Após, arquive-se na Unidade. 

 
TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00001046-2022| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.002.000094/2021-78. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta ausência de distribuição dos kits alimentares da merenda 
escolar, em razão da pandemia do novo coronavírus, no Município de Surubim/PE, cujos recursos são oriundos do PNAE - Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. (COVID-19). 

O procedimento foi instaurado a partir do Ofício nº 142/2021 do SINDUPROM-PE, de 23/3/2021, solicitando a este órgão ministerial 
que acompanhasse e apurasse os gastos com recursos do PNAE pelo citado município, uma vez que até aquela data os estudantes da rede municipal não 
tinham recebido o kit merenda. 

Como medida inicial, determinou-se oficiar à Prefeitura Municipal de Surubim, com cópia da referida representação, solicitando-lhe 
que se manifestasse sobre os fatos noticiados e esclarecendo se realizou a distribuição dos kits alimentares da merenda escolar aos alunos da rede 
municipal e em qual data, comprovando todo o alegado. 

Em resposta (Documentos 13 a 13.3), a Prefeitura de Surubim prestou os esclarecimentos necessários, bem como comprovou a entrega 
dos citados kits. 

Em seguida, oficiou-se ao representante solicitando-lhe que informasse se a situação noticiada em sua representação foi regularizada 
e se os estudantes receberam e estão recebendo os kits da merenda. 

O representante, em resposta (Documento 18), informou, em síntese, que houve a distribuição dos kits nos dias 1º/4/2021 e 20/5/2021, 
mas a Prefeitura de Surubim deixou a população escolar sem os produtos alimentícios nos meses de janeiro, fevereiro e março, mesmo tendo recebido 
verbas do FNDE nesses mencionados meses. 

Assim, oficiou-se novamente à Prefeitura de Surubim para que se manifestasse acerca do noticiado pelo Sindicato, como também 
encaminhasse as seguintes informações: a) quantos kits de alimentação escolar foram distribuídos aos alunos da rede pública de ensino durante o ano de 
2021, devendo especificar os meses que houve a entrega dos kits e quantos alunos receberam em cada uma das entregas; b) qual o valor dispendido com 
cada um dos kits entregues; c) qual a estimativa de consumo mensal por aluno realizada pela nutricionista do município; d) qual a periodicidade da 
entrega dos kits alimentares, com o respectivo cronograma de entregas. 

O Município de Surubim, apresentou resposta (Documento 29), que atendeu apenas parcialmente a requisição ministerial e sem uma 
documentação que comprovasse fielmente a regularidade do emprego das verbas do PNAE na aquisição de kits de merenda, bem como a regular entrega 
desses kits aos responsáveis pelos estudantes da rede pública municipal. 

Dessa forma, no despacho de conversão em PP (Doc. 31), foi determinado: 
a) oficie-se à Prefeitura Municipal de Surubim, requisitando-lhe que envie pormenorizadamente, no prazo de 20 (vinte) dias: a) 

número de alunos de cada uma das escolas municipais; b) a listagem completa de todos os responsáveis pelos alunos da rede pública municipal de ensino 
que receberam os kits da merenda escolar, mensalmente, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios (termo de recebimento do 
beneficiário, local ou escola de entrega, nome do responsável pela entrega, etc.); e c) cópia dos contratos firmados com os fornecedores de produtos de 
alimentação básica para formação dos referidos kits; 

b) oficie-se ao Ministério Público do Estado de Pernambuco – Promotoria de Justiça de Surubim, para que informe, no prazo de 20 
(vinte) dias se há algum procedimento instaurado acerca dos fatos ora investigados, encaminhando, se houver, a documentação pertinente; 

c) oficie-se ao Ministério Público de Contas – TCE/PE para que informe, no prazo de 20 (vinte) dias, se há algum procedimento ou 
fiscalização instaurada acerca dos fatos ora em apreço; em caso positivo, deve o MPCO encaminhar ao MPF toda a documentação pertinente; 
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d) oficie-se ao FNDE, para que informe, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre eventuais irregularidades na aplicação dos recursos do 
PNAE repassados ao Município de Surubim, no exercício de 2021. 

Em resposta (Doc. 42), o MPCO/PE, informou que: 
 

 
Já o FNDE assim se pronunciou (Doc. 43): 

 
 
Em seguida, a 1ª Promotoria de Justiça de Surubim enviou a seguinte resposta (Doc. 64.1): 
 

 
 
Por fim, a Prefeitura de Surubim complementou sua resposta anterior, enviando vasta documentação (Docs. 65 a 65.4 e 66 a 66.28) 

para comprovar a entrega dos kits de merenda, como também a aplicação dos recursos do PNAE. 
É o relato do necessário. 
O objeto da apuração foi a suposta falta de distribuição dos kits de merenda escolar adquiridos com recursos federais. 
Da análise dos autos, verifica-se que não foram apresentadas evidências de desvio ou malversação de recursos federais ou outra 

irregularidade grave que justifique a continuidade da investigação ou o ajuizamento de demanda de interesse federal. 
Após diligências, constatou-se a entrega dos kits às famílias dos alunos da rede pública, consoante extensa documentação enviada 

pelo Município de Surubim, comprovando a entrega aos pais dos alunos, não havendo, em princípio, irregularidade que justifique a manutenção do 
procedimento investigatório. 

Ademais, quanto à aplicação dos recursos federais, constata-se, como acima visto, que o FNDE informou o período de as Entidades 
Executoras e o Conselho de Alimentação Escolar prestarem as contas relativas ao exercício de 2021, cujo prazo ainda não expirou. 

Assim, se nas atividades de fiscalização pelos entes gestores dos recursos, especialmente na análise final das contas, for eventualmente 
apurado algum indício de crime e/ou irregularidade, tais entes deverão remeter a documentação necessária para investigações próprias a serem instauradas 
por este Parquet. 

Logo, é relevante pontuar que o arquivamento do procedimento em questão não constitui óbice à instauração de investigações futuras, 
caso surjam fatos concretos e delimitados aptos a justificar a deflagração de uma investigação. Outrossim, ressalta-se que o Ministério Público Federal 
não é incumbido do dever de fiscalização ostensiva, prévia ou concomitante, de todos os atos da administração pública, existindo, para tanto, vários 
órgãos de controle externo e interno, tais como os tribunais de contas e controladorias. 

Assim, ante a ausência de irregularidades que reclamem a presença deste Órgão Ministerial, entende-se que não há razão para 
persistência de instrução do feito, não havendo outra medida a ser tomada senão o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. 
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Notifique-se o representante acerca deste arquivamento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, do mencionado art. 
17, caput, da Resolução n.º 87/2006. 

Após, remetam-se os autos à 1ª CCR, para o exame desta promoção de arquivamento, na forma do art. 62, IV da Lei Complementar 
n.º 75/93, art. 9º, § 1º, da lei n.º 7.347/85 e do art. 17, § 2º, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
MARA ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00003879-2022| 

PORTARIA Nº 3, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

3º ofício 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da 
República c / c art.6º, VII e 7º, I da Lei Complementar Federal n.º 75/93, e de acordo com as Resoluções CSMPF nº 87/06 e CNMP nº 174/2007; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivíduos indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no curso da ACP 0010170-64.2002.4.02.5110, veio a lume a problemática do extravio quase imemorial de 
duas peças tombadas pertencentes à Igreja de Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu ("Rei David" e "Betsabás"), resgatadas em São Paulo e devolvidas à 
Mitra Diocesana de Duque de Caxias; 

CONSIDERANDO que, em reunião realizada entre o signatário e entidade civil vinculada à Mitra Diocesana de Duque de Caxias, 
em razão de atuação na prefalada ACP em 2016, houvera o reporte sobre as estátuas e a evolução nas linhas de investigação da polícia federal para 
identificação de coleções particulares que abrigariam as estátuas contemporaneamente; 

CONSIDERANDO que o inquérito policial aberto para identificar a autoria da subtração de ambas estátuas em 1955 foi recentemente 
arquivado por inexistência de linhas de investigação de autoria; 

CONSIDERANDO que tais estátuas pertenciam originalmente ao retábulo do altar- mor da nave principal da igreja, remontando ao 
barroco brasileiro, as quais foram furtadas em 1955, permanecendo apossadas por colecionadores particulares anônimos desde então; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da "Convenção relativa a medidas a serem adotadas proibir e impedir a importação, 
exportação e transferência de propriedades ilícitas de bens culturais", de Paris/1970, ratificada e promulgada através do Decreto 72.312, de 1973, tendo 
se comprometido a legislar e obstar que bens de tal jaez entrem em comércio e sejam apossados segundo seu valor comercial por estranhos; 

CONSIDERANDO que se cuida de bens extra commercium por definição legal e imposição assumida perante a comunidade 
internacional; 

CONSIDERANDO o elevado risco de nova subtração e as frágeis condições de manutenção, zelo e guarda propiciadas pela atual 
detentora, Mitra Diocesana de Duque de Caxias, e seu local de guarda, Igreja N. Sra. do Pilar; 

DETERMINA a autuação de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas e Instituições envolvidas (art. 
8, II, Res. 174/2017 CNMP) sob a ótica do dever constitucional de proteção do patrimônio histórico-artístico. Estátuas do "Rei David" e "Betsabás" 
custodiadas pela Mitra Diocesana de Duque de Caxias. 

Proceda-se aos registros no Sistema Unico. Distribua-se, por prevenção, ao 3º Ofício. Anexe-se o Ofício 206/2022/IPHAN-RJ-
IPHAN. 

Venham conclusos. 
 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00003881-2022| 
PORTARIA Nº 5, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento na investigação do Procedimento em epígrafe, RESOLVE: 
Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000009/2021-80 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 

“Patrimônio Público/Saúde – Apurar supostas irregularidades praticadas pelo ordenador de despesas de Nova Iguaçu, no ano de 2015, o ex-Secretário 
Municipal de Saúde de Nova Iguaçu Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. Processo TCE-RJ 810.551-0/16.” 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00007442-2022| 

PORTARIA Nº 6, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 
que lhes foram conferidas; 
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Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a 
manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo(a) titular da 
Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º), 

RESOLVE: 
Art. 1º – Divulgar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, referente ao mês de março 

de 2022: 
 

PROCURADOR PERÍODO 
GILBERTO BARROSO DE CARVALHO JÚNIOR 1º a 6.03.2022 

RODRIGO TELLES DE SOUZA 7 a 13.03.2022 
GILBERTO BARROSO DE CARVALHO JÚNIOR 14 a 20.03.2022 

RODRIGO TELLES DE SOUZA 21 a 27.03.2022 
GILBERTO BARROSO DE CARVALHO JÚNIOR 28 a 31.03.2022 

 
Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
RODRIGO TELLES DE SOUZA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00005493-2022| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 5, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

EMENTA: Políticas públicas. Serviços públicos. Administração Pública. Direitos 
Humanos. Direitos Fundamentais. Atuação de Mecanismo Estadual de Prevenção 
e Combate a Tortura (MEPCET). Supostas violações das prerrogativas do 
MEPCET. Supostas condutas abusivas por parte de policiais penais. Relatos de 
tentativa de obstrução de averiguação do MEPCET na unidade prisional Milton 
de Carvalho Soares (470). Após cobranças do MPF e MP/RO, não se observa 
atualmente obstáculos as averiguações do MEPCT. Expediçaõ de Recomendação 
n. 4/2019, com acatamento. Demandas ajuizadas em prol de melhorias no sistema 
prisional do Estado, tanto pelo MPF/RO quanto pelo MP/RO. Informações 
recentes (fevereiro de 2022) do MEPCT de que o funcionamento está regular e 
em condições adequadas. Promoção de Arquivamento. Referência: IC 
1.31.000.000894/2019-24. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado por meio da Portaria 27/2019, com a finalidade de apurar supostas condutas abusivas por parte 
de agentes públicos que violam as prerrogativas do MEPCT – Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura durante visitas técnicas às unidades 
prisionais do estado de Rondônia. 

Portaria 27/2019 instaurando o presente IC (PR-RO-00039382/2019). 
Recomendação 4/2019 expedida em conjunto MP/RO e MPF/RO e dirigida à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS e Secretaria 

de Estado de Assistência Social – SEAS com uma série de indicações ao poder público do Estado de Rondônia quanto ao atendimento a ser assegurado 
ao MEPCET no Estado (PR-RO-00020739/2019). 

Ofício 2214/2019/SEAS-DIRT, em resposta à Recomendação 2019, informando que a atual gestão está atendendo a todos os pedidos 
do MEPCT e não houve a solicitação do material relacionado no item IV da recomendação (PR-RO-00021697/2019). 

Despacho 41/2020 determinando a juntada do Ofício 2214/2019/SEAS-DIRT ao procedimento em que houve a expedição da 
recomendação (PR-RO-00000986/2020). 

Ofício 3627/2019/SEAS-DIRT, em resposta ao Ofício 2405/2019/PRDC, relativo à Recomendação 4/2019, informando, em síntese, 
que (PR-RO-00034865/2019): 

a) quanto às prerrogativas do MEPCT em visitas e diligências nas unidades prisionais, houve expedição de Memorando Circular pela 
SEJUS determinando que todos devem se ater à Recomendação 4/2019, bem como determina que o referido memorando seja afixado em local visível e 
público; 

b) no dia 1/10/2019 houve reunião na SEJUS acerca das rotinas administrativas no âmbito interno das penitenciárias quando da 
realização das visitas do MEPCT; 

c) quanto à solicitação de veículo, não há previsão orçamentária para aquisição de veículo exclusivo, no entanto o MEPCT pode 
utilizar da frota de veículos oficiais da SEAS; 

d) quanto aos materiais solicitados, em abril/2019 estes foram disponibilizados ao MEPCT mediante Termo de Doação firmado entre 
o MPT, a SEAS e o MEPCT; 

e) quanto à previsão de orçamento no PPA, há orçamento vinculado à Coordenação de Direitos Humanos da SEAS que pode ser 
utilizado pelo MEPCT; 

f) atualmente, o ponto de atendimento do MEPCT está localizado nas dependências do prédio onde funciona o TUDO AQUI, com 
sala exclusiva para atendimento. 
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E-mail encaminhando cópia do Relatório de Inspeção do MEPCT no Urso Branco, em tempos de pandemia, para conhecimento (PR-
RO-00020625/2020). 

Despacho 430/2020 determinando a juntada do documento acima ao procedimento sobre o pacto das medidas relacionadas ao presídio 
Urso Branco (PR-RO-00020834/2020). 

Despacho 442/2020 determinando diligências acerca do relatório de inspeção supramencionado (PR-RO-00021035/2020). 
Memorando 23/2020/GABPR1, em atenção ao Despacho 442/2020, encaminhando cópia do relatório de inspeção realizado pelo 

MEPCT ao SEEXTJ para distribuição ao responsável pela 7ª CCR (PR-RO-00023119/2020). 
Ofício 1754/2020/GABPR1 remetido ao MP/RO encaminhando cópia do relatório de inspeção realizado pelo MEPCT para 

distribuição à promotoria responsável pela fiscalização de estabelecimentos prisionais (PR-RO-00023130/2020). 
E-mail contendo Aviso de Recebimento (A.R.) pelo MP/RO acerca do Ofício 1754/2020/GABPRDC (PR-RO-00023755/2020). 
Cópia do Manual de Atendimento e Monitoramento do MEPCT/RO em Tempos de Pandemia (COVID-19) (PR-RO-00029208/2020). 
Despacho 702/2020 determinando a juntada do manual de atendimento e monitoramento do MEPCT aos presentes autos (PR-RO-

00029288/2020). 
Despacho 945/2020 com prorrogação de prazo e diligências (PR-RO-00040955/2020). 
Ofício 2938/2020 PRDC ao MEPCT, com solicitação de informações sobre eventuais problemas enfrentados pelo MEPCT (PR-RO-

00041827/2020). 
Ofício 2941/2020 PRDC a Promotoria de Justiça de Ariquemes solicitando cópias de procedimento referente a problema enfrentado 

no sistema prisional em Ariquemes (PR-RO-00041436/2020). 
Ofício 270/2021 PRDC a Delegacia Regional de Ariquemes, solicitando cópia de IPL (PR-RO-00003728/2021). 
Ofício 524/2021 PRDC a SEAS, com questionamentos sobre processo seletivo para o MEPCT (PR-RO-00007856/2021). 
Ofício 1237/2021 de resposta da SEAS apresentando os esclarecimentos solicitados pelo Parquet (PR-RO-00007930/2021). 
Despacho 866/2021 com prorrogação de prazo e diligências, no qual restou consignado que, com a informação prestada pela 

Delegacia de Ariquemes no sentido do prosseguimento no apuratório, poderia se arquivar o presente procedimento diante do atendimento da 
recomendação e ausência de reclamações recentes de integrantes do MEPCET (PR-RO-00038212/2021). 

E-mail 32/2022 reitera o Ofício 270/2021 PRDC a DEPOL Ariquemes (PR-RO-00001856/2022). 
E-mail 33/2022 reitera o Ofício 2941/2020 a Promotoria de Justiça de Ariquemes (PR-RO-00001857/2022). 
E-mail da Promotoria de Justiça de Ariquemes informando que houve ajuizamento das problemáticas envolvendo o sistema prisional 

em Ariquemes, mediante ação penal de busca de responsabilização dos infratores com número dos autos 0002972-50.2020.822.0002 (PR-RO-
00001920/2022). 

Ofício 2484/2022 da Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, em resposta aos questionamentos do MPF, informando que não seria 
possível remessa de cópias do IPL pois já teria sido remetido ao MP/RO, tendo sido relatado em 24/02/2021 e, atualmente, estaria tramitando na 1ª Vara 
Criminal do Estado de Rondônia sob n. 0002608-78.2020.8.22.0002. 

Despacho 76/2022 com diligências (PR-RO-00003545/2022). 
Ofício 235/2022 PRDC ao MEPCT com o seguinte teor (PR-RO-00003820/2022): 
Prezados(as)Senhores(as), Cumprimentando-os(as) cordialmente, no interesse do procedimento em epígrafe, instaurado para apurar 

supostas condutas abusivas por parte de agentes públicos que violam as prerrogativas do MEPCT durante visitas técnicas às Unidades Prisionais do 
Estado de Rondônia, solicito, com fulcro no art. 8º, II da LC 75/93, informações sobre se está regular o efetivo funcionamento do Mecanismo Estadual 
de Prevenção e Combate à Tortura e se houve a posse dos membros do MEPCT em decorrência do Decreto 26.264, de 6 de agosto de 2021, assegurando-
se a regularidade nas atividades a serem desenvolvidas pelo MEPCT. 

Ofício 2/2022 MEPCT, em resposta aos questionamentos do MPF, informando que não tem enfrentado nenhum óbice, resistência ou 
dificuldade de acesso aos ambientes de privação de liberdade (PR-RO-0004511/2022), abaixo colacionado em excertos, senão vejamos: 
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(…) 
Vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a presente investigação não merece prosperar. Com efeito, após a expedição da 

Recomendação 4/2019por parte deste Parquet, em conjunto com o MP/RO, houve acatamento por parte dos recomendados, conforme respostas acostadas 
aos autos, certificada sob PR-RO-00027479/2019. 

A par das questões que ensejaram a recomendação, outros problemas notados a partir da investigação. Uma delas sobre prática de 
torturas no sistema prisional, conforme expedientes enviados pela Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes e pela Promotoria de Justiça daquela cidade, 
por servidores públicos das unidades prisionais daquela municipalidade culminou em denúncias apresentadas a Justiça por parte do MP/RO, estando em 
tramitação junto ao Poder Judiciário. Assim, no momento, inexistem elementos que possam demonstrar ausência de atuação do ente estadual responsável 
pela busca de punição aos infratores a ensejar qualquer ação por parte do Parquet federal com base em tratados e convenções internacionais dos quais o 
Brasil é signatário. 

Verifica-se que, ainda em Ariquemes, o MP/RO em conjunto com a DPE/RO ajuizaram ação civil pública contra o Estado de 
Rondônia pleiteando uma completa reestruturação do sistema prisional, estando em tramitação junto ao Poder Judiciário Estadual. 

Nessa mesma seara, importa destacar que, com relação à infra estrutura prisional, este Parquet federal tem 3 (três) ações civis públicas 
ajuizadas na Justiça Federal, a partir do acordo assinado entre União, Estado e a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Urso Branco. 

Nesse contexto, conclui-se que, por agora, não há impedimentos como os que motivaram a instauração do IC no que tange às 
atividades do MEPCT. Instados (PR-RO-00041287/2020) a se manifestar sobre se persistia alguma problemática acerca da atuação do MEPCT no sistema 
prisional estadual, os integrantes do mecanismo não apresentaram resposta. 

No mesmo contexto, instados atualmente por meio do Ofício 235/2022 PRDC (PR-RO-00003820/2022), informaram por meio do 
Ofício 2/2022 MEPCT que não têm enfrentado nenhum óbice, resistência ou dificuldade de acesso aos ambientes de privação de liberdade, bem como 
que estão dispondo de condições adequadas para o exercício das atividades a serem desenvolvidas(PR-RO-0004511/2022). 

Em que pese a menção no referido expediente (Ofício 2/2022 MEPCT) sobre a ausência de revisão geral anual de subsídios dos 
membros (R$ 156,00 enquanto a um servidor público é de R$ 250,00) e que o quantitativo ideal de peritos seria de, no mínimo, cinco, tais questões não 
estão afetas ao âmbito de apuração do Parquet. 

Logo, atualmente inexistem motivos para a continuidade de tramitação do presente IC e, por tais razões, promovo o 
ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 87 do 
CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Tendo em vista que o presente Inquérito Civil fora instaurado mediante representação, aplique-se, ao(s) representante(s) (MEPCT) e 
ao(s) representado(s) – SEJUS e SEAS, as disposições do art. 17, §§ 1º e 3º, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010, bem como do art. 9º, § 2º, da Lei 
7.347/85, preferencialmente via correio eletrônico, cientificando o representante ainda da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 
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Assim, após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz n. 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se 
os autos ao NAOP/PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 
e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Considerando que o presente procedimento tramitou de forma sigilosa, dispensa-se a publicação no Portal do MPF/RO para fins de 
recurso por parte de qualquer interessado. No entanto, dada a não identificação de pessoas no presente despacho, publique-se o mesmo na forma do artigo 
16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00004727-2022| 

PORTARIA Nº 4, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Instaura procedimento preparatório eleitoral a fim de reunir elementos que 
indiquem ou não a prática de conduta vedada prevista no inciso IV e §10 do artigo 
73, da Lei nº 9.504/1997, pelo pré-candidato ao Governo do Estado de Roraima, 
Antônio Olivério Garcia de Almeida (Antônio Denarium), e pela Secretária de 
Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares de Souza 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, presentado pelo Procurador Eleitoral Auxiliar signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil; 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, até a data da diplomação, a não 
observância das disposições do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997; 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Procuradoria Regional Eleitoral que o pré-candidato ao Governo do Estado 
de Roraima, ANTÔNIO OLIVÉRIO GARCIA DE ALMEIDA (ANTÔNIO DENARIUM), juntamente com a Secretária de Estado do Trabalho e Bem-
Estar Social (SETRABES), TÂNIA SOARES DE SOUZA, estão, supostamente, praticando a conduta vedada prevista no inciso IV e §10 do art.73, da 
Lei nº 9.504/1997, por meio da distribuição de cestas básicas e cartões de crédito social. 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), a fim de reunir elementos que indiquem ou não a prática de conduta 

vedada prevista no inciso IV e §10 do artigo 73, da Lei nº 9.504/1997, pelo pré-candidato ao Governo do Estado de Roraima, Antônio Olivério Garcia 
de Almeida (Antônio Denarium), e pela Secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social (SETRABES), Tânia Soares de Souza. 

Art. 2º Como providências iniciais, determino: 
2.1. À Secretaria: 
a) Oficie à Rádio Folha (FM 100.3) a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, a entrevista realizada, no dia 23/01/2022, com o 

Governador do Estado, Antônio Denarium, no Programa "Agenda da Semana", onde faz referência ao Programa "Renda Cidadã"; 
b) Oficie à Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias: 
b.1) informações acerca do "Programa Cesta da Família", especificando o projeto de lei, a execução financeira e orçamentária, todas 

as pessoas beneficiadas (as que já foram e as futuras) e os critérios de escolha dos beneficiados; 
b.2) informações sobre a distribuição de 15.000,00 (quinze mil) cestas básicas a famílias no Natal de 2021, detalhando as pessoas 

beneficiadas e os critério de escolha desses beneficiados. 
c) Extraia, certificando, as matérias indicadas na representação, possivelmente encontradas na URLs 

<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/12/17/governo-anuncia-entrega-de-15-mil-cestas-basicas-para-familias-carentes-ate-o-natal-em-
rr.ghtml>, <https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Governo-do-Estado-distribui-400-toneladas-de-alimentos-em-acao-de-Natal/82652> e 
<https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Cesta-da-Familia-pode-ser-prorrogado-e-beneficiario-deve-guardar-cartao/75600>. 

Art. 3º Registre-se, autue-se e publique-se, nos termos do art. 61 da Portaria PGR/PGE nº 1, de 9 de setembro de 2019. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

RODRIGO MARK FREITAS 
Procurador Eleitoral Auxiliar 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00000379-2022| 
PORTARIA N° 1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
n. PRM-MFR-SC-00000276/2022 
 

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

a) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
b) considerando as incumbências previstas no artigo 6º, inciso VII, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993; 
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c) considerando o disposto na Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaura procedimento administrativo, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto verificar a necessidade de 

ajuizamento de Cumprimento de Sentença referente à Ação Civil Pública nº. 50021816420164047214. 
Autor da representação: de ofício. 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Publique-se. 

 
RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-SMO-SC-00000717-2022| 
PORTARIA N° 2, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

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

com especial fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar n. 75/93 e artigo 4° da Resolução 
n. 87/2010 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a representação encaminhada a esta Procuradoria da República noticiando a ausência de entregas pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) no bairro João de Barro, em Xanxerê, supostamente devido à presença de cachorros soltos na rua, o que 
também estaria ocorrendo em outros bairros do mesmo Município; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 21, inciso X da Constituição Federal, compete à União manter o serviço postal, e que 
os Correios tem natureza jurídica de empresa pública federal, o que atrai a competência federal para a causa, na forma do inciso I do Art. 109 da Carta 
Magna; 

CONSIDERANDO, dessa forma, a necessidade de apurar a qualidade do serviço (ou sua ausência) pela EBCT, bem como verificar 
se zoonoses estão impedindo o funcionamento regular das entregas. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n. 1.33.002.000146/2021-71 em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal 
coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República 
registrar a presente portaria nos sistemas próprios, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, 
vinculando-o à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão com os seguindos dados: 

Interessado: Ministério Público Federal. 
Representante: Leonardo Geuda 
Representado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Objeto da investigação: Apurar suposta ausência de entrega de correspondências pelos Correios no Bairro João de Barro, Município 

de Xanxerê/SC. 
DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o servidor Maico Hentz. 
Aguarde-se a resposta ao ofício n. 68/2022 (doc. 33). Após, conclusos. 
Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil deverão ser acompanhados de 

cópia da portaria que instaurou o presente procedimento ou indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, nos 
termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 59/2010. 

Dê-se ciência desta portaria, via Sistema Único, à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este inquérito civil no prazo de 1 (um) ano, sejam os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
 

EDSON RESTANHO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00000861-2022| 
PORTARIA Nº 2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas Resoluções 
CNMP nº 23/07 e nº 174/2017, e ainda: 

CONSIDERANDO que a Baía de Castelhanos, situada no Município de Ilhabela/SP, perfaz área total de mais de 3.600 hectares de 
extrema relevância ambiental, paisagística, arqueológica, cultural e patrimonial, contemplando três dos cinco ecossistemas constitucionalmente 
considerados Patrimônio Nacional (Serra do Mar, Mata Atlântica e Zona Costeira - artigo 225, §4°, CF/88), estando inserida, ainda, em região reconhecida 
pela UNESCO como "Reserva da Biosfera", colocando-a como Patrimônio da Humanidade de relevância internacional; 

CONSIDERANDO que as Reservas da Biosfera fazem parte do programa Man and Biosfere (MaB), iniciado na passagem da década 
de 60 para a de 70, fazendo parte do mesmo movimento do ecodesenvolvimento e da conferência de Estocolmo/72, devendo estas áreas cumprir funções 
de conservação, de desenvolvimento sustentado e de logística como apoio à pesquisa, comunicação e educação ambiental, estabelecendo uma rede de 
áreas representativas dos diversos biomas do globo e de ecossistemas sazonais; 

CONSIDERANDO, não por outra razão, que o local foi designado como sítio da ALIANÇA PARA A EXTINÇÃO ZERO (AZE, 
2010) devido às suas espécies endêmicas, principalmente o rato-cururuá (Phyllomys thomasi), e como ÁREA IMPORTANTE PARA A 
CONSERVAÇÃO DAS AVES (IBA) pelo elevado número de espécies com distribuição geográfica restrita ao bioma Mata Atlântica (66 espécies) e 
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devido à presença de cinco espécies globalmente ameaçadas de extinção (Bencke et al., 2006), cabendo lembrar que no Estado de São Paulo apenas 8 
localidades são consideradas sítios AZE e 16 localidades consideradas IBA (fl. 30 do Plano de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela); 

CONSIDERANDO que diante da sua relevância paisagística, a Baía de Castelhanos situa-se em área tombada pelo Estado de São 
Paulo por meio da Resolução n° 40/85, atualmente sob gestão do CONDEPHAAT; 

CONSIDERANDO que o local se encontra inserido na Zona Terrestre ZT1AEP (Área Especialmente Protegida) e na Zona Marinha 
Z2ME, do Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte, disciplinado pelo Decreto Estadual n° 62.913 de 08/11/2017, zoneamento este decorrente 
justamente do patrimônio histórico, paisagístico, ambienta, cultural e arqueológico ali existente; 

CONSIDERANDO que além desses inúmeros atributos ambientais, paisagísticos e arqueológicos, o local é território tradicional de 
comunidade caiçara, formalmente reconhecida no Plano de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela (aprovado por meio da Resolução SMA n° 08, de 
20/01/2016), que classificou as áreas das comunidades tradicionais interiorizadas pelo Parque como “Subzona da Atual Ocupação Tradicional” e as áreas 
de comunidades no entorno do PEIb como “setor de conservação ambiental e cultural e comunidade tradicional”, sendo que esse grupo é reconhecido 
também pelo Município, em seu Plano Diretor (Lei Municipal 421/2006, art. 7º, VI, art. 14, art. 25, art. 29, e anexos), e no já mencionado Zoneamento 
Ecológico Econômico do Litoral Norte; 

CONSIDERANDO que diante deste contexto, em especial da presença histórica destes grupos tradicionais na Baía dos Castelhanos, 
e a fim de garantir seu direito ao território, em 24 de fevereiro de 2014 foi protocolado na SPU um pedido de Termo de autorização de Uso Sustentável 
coletivo em favor da Comunidade Tradicional Caiçara da Baía de Castelhanos e, em cerimônia na comunidade, o TAUS foi entregue em 8 de novembro 
de 2015 referente a 15 hectares na referida baía; 

CONSIDERANDO ainda que este território tradicional situa-se também em áreas internas e, em sua maior porção, em zona de 
amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela - PEIb, sendo que dos seis grupos que formam a comunidade tradicional da Baía de Castelhanos quatro 
deles encontram-se na zona de amortecimento do PEIb (Canto do Ribeirão, Canto da Lagoa, Praia Mansa e Praia Vermelha) e dois majoritariamente em 
área interna do Parque (Praia da Figueira e Saco do Sombrio); 

CONSIDERANDO o zoneamento atribuído a essas áreas pelo Plano de Manejo do PEIb, qual seja: Canto do Ribeirão, Canto da 
Lagoa e Praia Mansa no "Setor de Conservação Ambiental e Cultural - Comunidade Tradicional - CCT2", Praia Vermelha no "Setor de Conservação e 
Baixa Densidade de Ocupação - COBD2", Praia da Figueira e Saco do Sombrio majoritariamente em "Sub-zona de Atual Ocupação Tradicional - SZOT"; 

CONSIDERANDO que no item 6.3.2.2.6 do referido Plano de Manejo, afirma-se que os setores de conservação ambiental e cultural 
com presença de comunidades tradicionais (CCT) coincidem com as Zonas de Interesse Específico (ZIE) definidas pelo Plano Diretor como sendo aqueles 
com presença de comunidades tradicionais, sendo que a normatização do plano de manejo foi compatibilizada com aquele trazido pelo zoneamento 
municipal, exigindo-se, dentre outras medidas, a “Inclusão de regramento específico junto às comunidades na revisão do Plano Diretor; realização de 
estudos para criação de UC de Uso Sustentável voltada à proteção das populações tradicionais, com a participação das mesmas, em todas as áreas onde 
houver morador tradicional"; 

CONSIDERANDO ainda que de acordo com o plano de manejo do PEIb “O fato de Ilhabela possuir duas Leis Municipais que 
regularizam tanto a Semana de Cultura Caiçara quanto o Mês da Cultura Caiçara revela a importância deste tema para o município, além de promover 
diversos eventos referentes ao resgate da memória local e das manifestações artísticas. O município, por ser uma estância turística e receber pessoas de 
todos os lugares tanto do Brasil quanto dos demais países, acaba por ser um diferencial na difusão e multiplicação do significado da arte e da preservação 
desse bem cultural, uma vez que sua essência se preserva na medida em que é ressaltada e valorizada. Cabe ressaltar que devido ao fato de ainda hoje 
existirem comunidades tradicionais no arquipélago e ricos sítios arqueológicos, o município é uma referência para alcançar o processo de educação 
patrimonial cultural, de modo a defender essa herança histórica" (item 5.2. Avaliação Socioeconômica – Tema: Cultura, do Plano de Manejo do PEIb); 

CONSIDERANDO que na Caracterização de Bens Históricos e Arquitetônicos, o Plano de Manejo (item 5.7.2.1.Bem Histórico e 
Arquitetônico) afirma que “os exemplares da arquitetura tradicional caiçara também possuem valor arquitetônico e cultural”, e no item 5.8.1. afirma a 
(362) “presença de populações há mais de 2.500 anos, homens pré-históricos, caçadores coletores e extrativistas; indícios de índios, colonizadores, 
escravos e piratas demonstram que diversos grupos sobreviveram nessas ilhas. Comunidades tradicionais caiçaras são indícios da presença desses povos 
nos dias atuais (PIRRÓ, 2010)”, afirmando, ainda, que estes grupos “Caracterizam-se por grande dependência do uso dos recursos naturais, florestais e 
marinhos, a partir do qual constroem um modo de vida particular ligado a terra e ao mar; Possuem profundo conhecimento dos ciclos naturais, que se 
reflete na elaboração de sistemas de manejo de recursos naturais, os quais determinam a técnica e o local ideal para a retirada de recursos florestais 
utilizados no dia-a-dia ou para a exploração dos recursos marinhos; Pertencem e apropriam-se de um território onde os grupos sociais se reproduzem 
econômica, social e simbolicamente: as praias e morros onde habitam e estabelecem suas comunidades; Permanecem e ocupam esse território por várias 
gerações, ainda que membros individuais possam ter-se deslocado para centros urbanos, tendem voltar para a terra de seus antepassados, segundo suas 
necessidades e os ciclos econômicos regionais”; 

CONSIDERANDO que no item 6.3.2.1.4. Setor Baía dos Castelhanos, consta como Objetivos e Metas: Manter a funcionalidade dos 
ecossistemas garantindo a conservação da diversidade biológica, do patrimônio histórico, paisagístico, cultural e arqueológico; consta, ainda, e 
expressamente, que a “Setorização das Áreas habitadas por comunidades tradicionais caiçaras pelo Setor de Conservação Ambiental e Cultural - 
Comunidades Tradicionais se justifica pela proteção legal a que estão submetidas estas comunidades caiçaras e pela obrigatoriedade de se garantir os 
direitos das mesmas, a defesa do patrimônio arqueológico, histórico cultural, paisagístico e ambiental destas áreas na Zona de Amortecimento do PEIb”; 

CONSIDERANDO que no item b) CCT2 - Setor Conservação Ambiental e Cultural 2: Comunidade Tradicional dos Castelhanos – 
Localização Baía dos Castelhanos, Praias de Castelhanos, Mansa e Vermelha, leste da Ilha, face oceânica (Figura 104). Figura 104-CCT2 - Setor 
Conservação Ambiental e Cultural 2: Comunidade Tradicional dos Castelhanos Descrição Planícies Flúvio-Marinhas e Costeiras, o Plano de Manejo do 
PEIb dispõe acerca da presença da “Única área de restinga preservada na Ilha de São Sebastião, capaz de abrigar elevado número de espécies de 
herpetofauna. Presença de Sítios Arqueológicos Históricos: Abrigo Castelhanos, Igreja dos Castelhanos, Engenho Castelhanos, Naufrágio Castelhanos, 
Praia Vermelha I, Cemitério Castelhanos, Poço de Castelhanos, Ruínas de Castelhanos”; 

CONSIDERANDO que no item 9.7. - Zona de Amortecimento, consta a menção ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
Socioambiental - Lei Municipal nº 421/2006, “que considera ainda as áreas do entorno habitadas por comunidades tradicionais como Zona de Interesse 
Específico e propõe o Programa de Promoção Socioambiental, cujos objetivos específicos incluem respeitar e valorizar as características socioculturais 
e ordenar ocupação para garantir conservação da natureza e promover ações de restauração de áreas e inserção nas atividades turísticas sustentáveis” 
(artigo 7º). 

CONSIDERANDO que no VOLUME 3 – ANEXOS, do referido Plano de Manejo, na parte Grupo Amortecimento – setor 1: b) 
Castelhanos, consta expressamente o objetivo de “Criação de áreas /reserva Caiçaras; Propor para CONDEPHAAT e Plano Diretor a criação de Reservas 
Caiçaras”, bem como no item 559 - Área Terreste – Setor – Descrição Geral, Objetivos e Metas – Usos e Atividades Permitidos - Usos e Atividades Não 
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Permitidos – Recomendações - Setor de Interesse Específico – Em acordo com o Plano Diretor, destacam-se as seguintes metas: “Garantir o modo de 
vida das comunidades tradicionais da Ilha de São Sebastião. (…) no caso de Castelhanos e Bonete elaborar regramento específico junto às comunidades 
na revisão do Plano Diretor; Realizar estudos para criação de UC de Uso Sustentável para proteção das populações tradicionais, (…) Incentivar uma 
política de habitação nas comunidades tradicionais com as diretrizes de: fortalecer o continuum da cultura construtiva local e o manejo dos recursos 
naturais, melhoramento das condições de moradia, valorização do patrimônio arquitetônico e preservação da paisagem cultural caiçara; 

CONSIDERANDO, neste sentido, que recentemente foi instituída pelo Poder Público Municipal de Ilhabela a RESEX Castelhanos, 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável que perfaz trecho de costa com extensão aproximada de 25 km, tendo início na Ponta da Pirassununga, ao 
Sul, e término na Ponta da Cabeçuda, ao Norte, sendo que em terra abrange os terrenos de marinha e acrescidos de marinha já objeto de TAUS concedido 
coletivamente à Comunidade Tradicional local pela SPU, assim como abrange bens de uso comum (praias); 

CONSIDERANDO que a RESEX encontra-se integralmente inserida no território caiçara; 
CONSIDERANDO que, nos termos do plano de manejo do PEIb a RESEX Castelhanos está integralmente sobreposta à zona de 

amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela, e parte do território encontra-se inserida na UC de proteção integral; 
CONSIDERANDO também o fato de que as condições ambientais naturais da baía de Castelhanos ensejam a incidência de faixas de 

área de preservação permanente em quase sua totalidade em razão da presença das restingas, cursos d´água e manguezais, nos termos do artigo 3°, incisos 
IX e X, da Resolução CONAMA 303/2022 e artigo 4°, incisos VI e VII, da Lei 12.651/2012, além de ter sua cobertura vegetal especialmente protegida 
pela Lei da Mata Atlântica, estando a região, como dito, inserida em área tombada pelo Condephaap e reconhecida como Reserva da Biosfera pela 
UNESCO, possuindo um mosaico de espaços ambientalmente protegidos que a caracterizam como uma "GRANDE ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE" que faz a conectividade entre o oceano e o Parque Estadual de Ilhabela; 

CONSIDERANDO, pelo quanto acima exposto, que a Baía dos Castelhanos é DUPLAMENTE AFETADA, dada a sua relevância 
ambiental e cultural, nela incidindo rigorosas restrições para seu uso e ocupação impostos indistintamente a toda a coletividade, a quem é vedada qualquer 
intervenção dado o seu regime jurídico; 

CONSIDERANDO a NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR os valores da proteção ambiental da região e a o direito do grupo 
culturalmente diferenciado ao território que tradicionalmente ocupa e aos recursos nele existentes para o exercídio de seu modo de vida tradicional; 

CONSIDERANDO que a regularização fundiária dos territórios tradicionais e, em especial, o uso de seus territórios para a reprodução 
física e cultural do grupo, inclusive para fins de moradia e sustentabilidade econômica, têm natureza jurídica de "interesse social", a permitir a incidência 
da norma que autoriza, excepcionalmente, a intervenção nas áreas de preservação permanente quando ausentes alternativas locacionais para a intervenção 
do grupo tradicional em seu território. 

CONSIDERANDO, por outro lado, que a compatibilização dos direitos socioambientais envolvidos exige que a intervenção se dê de 
modo a minimizar o impacto nos recursos naturais para que não haja o comprometimento das funções ambientais que justificaram a sua proteção. 

CONSIDERANDO que, dada a natureza coletiva do território, é necessário que a intervenção se dê de também forma planejada e 
compatível com o ordenamento territorial do grupo, e não à revelia revelia de seus representantes; 

CONSIDERANDO que é imprescindível, para o alcance destas finalidades, que as intervenções na Baía dos Castelhanos ocorram 
apenas por utilidade pública, pelo poder público, ou por membros da comunidade caiçara, para fins de interesse social, com a participação da associação 
representativa da comunidade, responsável pela gestão do território, e do órgão ambiental competente, a quem a associação deverá solicitar a devida 
autorização, acompanhada da justificada e comprovação do interesse social, sob pena de se caracterizar a ilegalidade da intervenção e determinar-se a 
demolição da edificação e recuperação da área como medidas para evitar um processo de ocupação desordenada que desconsidere a legislação ambiental 
a todos imposta e ordenamento territorial definido pelo grupo. 

CONSIDERANDO, aliás, que esses valores cuja compatibilização se impõe foram todos objeto de análise quando da recente criação 
da RESEX Castelhanos, de modo que tais questões deverão ser tratadas expressamente no âmbito do respectivo plano de manejo da RESEX, tanto em 
relação às intervenções no interior da unidade de conservação quanto àquelas em sua zona de amortecimento, sendo a elaboração de tal instrumento 
fundamental para a gestão deste território com tamanha relevância ambiental, cultural e arqueológica; 

CONSIDERANDO que, não obstante a importância do plano de manejo, até o presente momento estão pendentes medidas para o 
início de sua elaboração, já que sequer o conselho da unidade foi constituído, sendo referida mora da administração municipal objeto de atuação do 
Ministério Público Federal nos autos do PA n° 1.34.033.000066/2021-11, no qual o município tem sido exortado para a adoção das medidas necessárias 
para a efetiva implementação da unidade de conservação criada no território tradicional. 

CONSIDERANDO que embora tais questões devam ser objeto de regulamentação no plano de manejo da RESEX Castelhanos, não 
se pode aguardar até que referido instrumento esteja concluído, já que as demandas por construção e reforma de moradias dos caiçaras não podem ficar 
paralisadas até que o poder público cumpra com seu papel de implementar a RESEX, sob o risco de uma ocupação desordenada do local; 

CONSIDERANDO que o território tradicional da comunidade integra a zona de amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela, de 
modo que as intervenções na área deverão se compatibilizar também com o instrumento de gestão da respectiva unidade e poderão encontrar, nele, 
guarida para sua regulamentação enquanto pendente a formalização do Plano de Manejo da RESEX, regramento que, por sua vez, deverá igualmente se 
compatibilizar com as normas trazidas no plano de manejo para a zona de amortecimento da unidade de proteção integral estadual e, por óbvio, do 
ordenamento territorial da comunidade caiçara local. 

CONSIDERANDO, que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n° 1.34.033.000023/2022-17, instaurada com o 
objetivo apurar dano ambiental decorrente da construção de residência e roçada de entorno, em APP de restinga, por integrante da comunidade tradicional 
caiçara da Baía de Castelhanos; 

CONSIDERANDO que, independentemente das medidas a serem adotadas no caso acima citado, em autos próprios, o contexto 
evidenciou a necessidade de se evitar novas ocorrências de intervenções que, a despeito de se caracterizarem como de interesse social, ocorram à revelia 
da associação representativa da comunidade e dos órgãos ambientais competentes; 

CONSIDERANDO, em especial, e por fim, a necessidade de que o grupo tradicional e a própria coletividade tenham segurança 
quanto ao procedimento que deverá ser adotado para o exercício do CONSTITUCIONAL DIREITO DA COMUNIDADE em intervir em seu território 
para sua reprodução física e cultural, sem prejuízo do também CONSTITUCIONAL DIREITO DA COLETIVIDADE a um meio ambiente equilibrado, 
exercido por meio da participação dos órgãos ambientais no processo de autorização para as intervenções em áreas especialmente protegidas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária,  RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso 
II da Resolução CNMP nº 174/2017, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, por desmembramento da NF n° 
1.34.033.000023/2022-17, e com prazo inicial de 1 (um) ano, com o objetivo de promover diálogo interinstitucional com vistas à construção de um 
PROTOCOLO para a excepcional autorização de intervenções na Baía dos Castelhanos por membros da comunidade caiçara, por interesse social, a fim 
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de compatibilizar a garantia da comunidade ao seu território tradicional para a reprodução física e cultural do grupo e a proteção dos recursos naturais 
existentes no local, para tanto especificando-se os seguintes parâmetros de a autuação: 

Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva 
Órgão Revisor: 6ª CCR (principal) e 4ª CCR (secundária) 
Prioridade: sim 
Grau de Sigilo: normal 
Caso urgente: não 
Temas CNMP:  900013 (Populações Tradicionais); 11846 (Direito à Moradia); 900031 (gestão Ambiental); 11828 (Área de 

Preservação Permanente); 1018 (Unidade de Conservação da Natureza) 
Instauração ex offício 
Interessados: Município de Ilhabela; Fundação Florestal; Associação AMOR CASTELHANOS, GAEMA-LN/MPSP. 
Resumo: Promover diálogo interinstitucional com vistas à construção de um PROTOCOLO para a excepcional autorização de 

intervenções na Baía dos Castelhanos por membros da comunidade caiçara, por interesse social, a fim de compatibilizar a garantia da comunidade ao seu 
território tradicional para a reprodução física e cultural do grupo e a proteção dos recursos naturais existentes no seu território tradicional. 

Ementa: COMUNIDADE TRADICIONAL. CAIÇARAS. BAÍA DE CASTELHANOS. DIÁLOGO VISANDO CRIAÇÃO DE 
PROTOCOLO PARA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA INTERVENÇÃO PARA FINS DE MORADIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ILHABELA/SP. 6CCR E 4CCR 

O desmembramento deverá ser feito com os seguintes documentos, nesta ordem, a serem juntados aos autos principais: (i) a presente 
Portaria de Instauração; (ii) cópia do Despacho PRM-CGT-SP-00000710/2022, autuando-se como anexos os seguintes documentos: (iii) LAUDO 
TÉCNICO 4/2017 SJUR/PRM-SP (PRM-CGT-SP-00002986/2017); LAUDO TÉCNICO 8/2018 SJUR/PRM-SP (PRM-CGT-SP-00006920/2018); 
LAUDO TÉCNICO 44/2020 SJUR/PRM-SP (PGR-00039787/2020) 

Como diligências iniciais, após a autuação do PA, determina-se: 
1. Oficie-se ao GAEMA-LN e à Promotoria de Justiça de Ilhabela, com cópia do despacho proferido nos autos 1.34.033.000023/2022-

17 (Evento #7 - PRM-CGT-SP-00000710/2022), da presente portaria, bem como dos documentos contidos nas Etiquetas (PRM-CGT-SP-00005160/2019, 
PRM-CGT-SP-00004973/2019, PRM-CGT-SP-00002971/2018, para ciência, solicitando, ainda, manifestação sobre eventual interesse em participar de 
diálogo para a construção do protocolo mencionado nesta Portaria; 

2. Agende-se reunião com a Fundação Florestal - Gestão PEIB e com a Associação AMOR Castelhanos, para início das discussões 
pertinentes. 

REGISTRE-SE esta Portaria e PUBLIQUE-SE. 
 

MARIA REZENDE CAPUCCI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00000330-2022| 
PORTARIA Nº 2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter a presente Procedimento 
Preparatório nº 1.34.025.000027/2021-13 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado: 

Fato: Apuração de notícia de vícios de construção em casas populares do conjunto habitacional Parque dos Resedas em São João da 
Boa Vista-SP, obra financiada com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 
art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 
 

 ELAINE RIBEIRO DE MENEZES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00001940-2022| 
PORTARIA Nº 8, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Notícia de Fato nº. 1.34.012.000523/2021-16 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 
Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, recebeu representação narrando que a Santa 

Cecília TV, de natureza educativa, veicularia o programa “Vitrine Design Gallery”, de cunho comercial/publicitário, em afronta à proibição constante do 
parágrafo único do art. 13 do Decreto-Lei nº. 236/1967; 

Considerando a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, III, de “promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

Considerando que “a televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, 
conferências, palestras e debates” (art. 13, caput, do Decreto-Lei nº. 236/1967); 

Considerando que “a televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a transmissão de qualquer propaganda, direta ou 
indiretamente, bem como o patrocínio dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos mesmos” (parágrafo único do 
art. 13 do Decreto-Lei nº. 236/1967); 

Considerando que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção de interesses 
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

Resolve, com espeque no art. 129, III, da Constituição da República, art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e arts. 1º, IV, e 
5º, I, da Lei nº 7.347/85; 
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Instaurar inquérito civil para apurar, com maior desvelo, eventual violação à proibição constante do parágrafo único do art. 13 do 
Decreto-Lei nº. 236/1967 pela Santa Cecília TV, de natureza educativa, em virtude da veiculação do programa “Vitrine Design Gallery”, de cunho 
comercial/publicitário. 

Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 

Designam-se os servidores Débora Cecília Ferreira Pinto e João Paulo Lorenzi Sampaio, como assessores administrativa e jurídico, 
respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em 
caráter de substituição. 

Determinam-se como providências inaugurais: 
1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete; 
2. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República em Santos/SP, no local de costume, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do retorno ao expediente forense regular; 
3. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00007411-2022| 
PORTARIA Nº 5, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto 

nos artigos 77, caput, e 79, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93 e o que consta na Portaria/PGJ nº 209/2022 de 04 de 
fevereiro de 2022. 

CONSIDERANDO o que dispõe a RESOLUÇÃO Nº 30, de 19/05/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda a 
Portaria PGR/PGE n. 01/2019 de 9 de setembro de 2019. 

CONSIDERANDO a revogação da Portaria nº 2079/2021, datada de 27 de outubro de 2021, que designou o Promotor de Justiça 
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR para, sem afastamento de suas atribuições originárias, responder, no período de 16/02 a 17/03/2022, pela 
29ª Promotoria de Justiça de Carira. 

RESOLVE: 
Art. 1º. Retificar a Portaria 04/2022/PRE/SE, de 11 de fevereiro de 2022, excluindo a designação do Promotor FRANCISCO 

FERREIRA DE LIMA JÚNIOR no período subpracitado. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. 
Comunique-se. 

 
LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador Regional Eleitoral 
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