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ATOS DO VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL  
 

##ÚNICO: | EXTRA-PGE - PGR-00152446-2022| 

PORTARIA Nº 1, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

Altera a composição do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência 

Política de Gênero, com foco nas eleições de 2022, instituído pela Portaria PGE 

nº 7, de 17 de junho de 2021. 

 

O VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, em especial nos termos do art. 26, inciso 

XIII, c/c art. 73, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e art. 6º da Portaria PGR/PGE nº 1/2019; 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar a Portaria PGE nº 7, de 17 de junho de 2021, que institucionaliza o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à 

Violência Política de Gênero, com foco nas eleições de 2022, modificada pelas Portarias PGE n. 9/2021, n. 11/ 2021 e n. 12/2021. 

Art. 2º Dispensar do grupo de trabalho, a pedido, a Promotora de Justiça no Estado de São Paulo e Membro Auxiliar da Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público, MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR. 

Art. 3º Designar, para integrar o grupo de trabalho, a Procuradora Regional da República e Procuradora Regional Eleitoral no Rio de 

Janeiro, NEIDE MARA CAVALCANTI CARDOSO DE OLIVEIRA. 

Art. 4° Designar, para integrar o grupo de trabalho, a Promotora de Justiça no Estado de Pernambuco e membra auxiliar da Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público, BIANCA STELLA AZEVEDO BARROSO. 

Art. 5° O GT – Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero passará a ter a seguinte composição: 

 

Instituição Nome Cargo/Função 

MPF 

(PRR 1ª) 

Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento 

(coordenadora) 
Procuradora Regional da República 

MPF 

(PR/PA) 

Nathalia Mariel Ferreira de Souza Pereira 

(coordenadora substituta) 
Procuradora da República  



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 2 

 

 

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. 

 

Instituição Nome Cargo/Função 

MPF 

(PGE) 
Joaquim Cabral da Costa Neto 

Procurador da República 

Membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral 

MPF 

(PGR/PFDC) 
Carlos Alberto Vilhena 

Subprocurador-Geral da República 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

MPF 

(PGR/PFDC) 
José Trindade Monteiro Neto 

Servidor do Ministério Público Federal 

Assessor da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

MPF 

(PRE/RJ) 
Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira  

Procuradora Regional da República 

Procuradora Regional Eleitoral  

MPF 

(PRE/SP) 
Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Procuradora Regional da República 

Procuradora Regional Eleitoral 

MPF 

(PRE/PR) 
Eloisa Helena Machado 

Procuradora da República 

Procuradora Regional Eleitoral  

CNPG Ivana Lúcia Franco Cei 

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do 

Amapá 

Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 

de Justiça 

MP/RJ Carla Rodrigues Araujo de Castro 
Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de 

Janeiro 

MP/GO Leandro Koiti Murata Promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás 

MP/PA Lilian Viana Freire Promotora de Justiça do Ministério Público do Pará 

MP/SP Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti Promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo 

MP/SP Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli Promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo 

MP/BA Lívia Maria Santana e Sant’ Anna Vaz Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia 

Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público 
Bianca Stella Azevedo Barroso 

Promotora de Justiça do Ministério Público de 

Pernambuco 

Membra auxiliar da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público 

Transparência Eleitoral Brasil Ana Cláudia Santano Coordenadora geral –Transparência Eleitoral Brasil 

Observatório de Violência 

Política Contra a Mulher – 

Grupo LiderA 

Bianca Maria Gonçalves e Silva 
Integrante do Observatório de Violência Política Contra a 

Mulher Coordenadora-geral do Grupo LiderA  

   

ONU Mulheres Ana Claudia Pereira  
Analista de Programas da área de Governança e 

Participação Política 
 

Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO 
 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00154583-2022| 

ATO ORDINATÓRIO Nº 1, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Institui formulário para acompanhamento da atividade de advocacia. 

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, XXV do Regimento da Corregedoria do MPF (Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro 

de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído formulário para acompanhar o exercício da atividade de advocacia quando cumulada com as funções 

ministeriais, em cumprimento ao disposto no art. 2º, II da Resolução CNMP nº 78, de 9 de agosto de 2011. 

§ 1º O formulário deverá ser preenchido e enviado a partir do sistema Pérsia por todos os membros do Ministério Público Federal que 

integravam a carreira na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

§ 2º O membro que não exerce a advocacia também deverá preencher o formulário. 

§ 3º Sempre que houver alteração da situação jurídica, o membro deverá atualizar o sistema. 

§ 4º Os dados informados no referido formulário farão parte do Cadastro de Membros do Ministério Público (Resolução CNMP nº 

78, de 9 de agosto de 2011). 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 
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1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00152687-2022| 

PORTARIA N° 9, DE 12 DE ABRIL DE 2022 

 

Inclui membro no Grupo de Trabalho Interinstitucional FUNDEF/FUNDEB, 

instituído por meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 4, de 9 de setembro de 2021 (PGR-

00310638/2021). 

 

A COORDENADORA EM EXERCÍCIO DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da 

Resolução nº 102, de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art. 1º Incluir, a pedido, conforme contido no ofício nº 08/2022/PROEDUC/PGJ (PGR-00141408/2022), a Promotora de Justiça Ana 

Carolina Zambom Pinto Coelho no Grupo de Trabalho Interinstitucional de acompanhamento da aplicação das Verbas Precatórias do FUNDEB/FUNDEF 

(GTI - FUNDEF/FUNDEB), como representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em substituição à Promotora de Justiça Andrea 

Mismotto Carelli. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora em Exercício da 1ª CCR/MPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00154452-2022| 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2022 

 

Ao décimo oitavo dia do mês de abril 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 Sexta Sessão Ordinária de Revisão, 

com a presença da Doutora Lindôra Maria Araújo, Coordenadora em exercício, do Doutor Francisco Xavier Pinheiro Filho, Membro Titular; da Doutora 

Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva e do Doutor Onofre de Faria Martins, Membros Suplentes. Foram objetos de deliberações: 

 

001. Processo: 1.24.000.001561/2021-71 - Eletrônico  Voto: 948/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento 

preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade na gestão de recursos públicos do 

FUNDEB pelos gestores da educação pública no Estado da Paraíba. 2.Segundo a narrativa inicial, 

muito embora tenha o Governo do Estado da Paraíba afirmado que não houve sobras de recursos 

do FUNDEB 2021, os relatórios bimestrais do FNDE apontam a sua existência, o que se 

confirmaria especialmente pelo fato de em 2021 ter havido aumento do percentual de recursos 

destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica e 

também por terem sido excluídos da cota de rateio os profissionais inativos. 3.Oficiada, a 

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba encaminhou resposta informando desconhecer "a 

existência de lei no âmbito estadual que regulamente o rateio das sobras dos recursos do 

FUNDEB entre profissionais do magistério da rede pública estadual". 4. O membro oficiante 

promoveu o declínio de atribuição ao MP/PB por considerar que o questionamento envolve a 

ausência de pagamento de verbas a servidores estaduais, cujos critérios de distribuição envolvem 

a edição de atos normativos pela própria unidade federativa. 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. 

 

002. Processo: 1.19.000.001215/2021-53 - Eletrônico  Voto: 868/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. PNAE. MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA. 

IRREGULARIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS 

COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. ATRIBUIÇÃO DO MPE. 

DECLÍNIO RESTRITO UNICAMENTE AO ASPECTO PRESTACIONAL DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM NADA AFETANDO A ATUAÇÃO DO PARQUET 

FEDERAL NAS SEARAS CRIMINAL E DA IMPROBIDADE, QUE SE DEU POR 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 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 

declínio de atribuição. 

 

003. Processo: 1.10.000.000218/2022-86 - Eletrônico  Voto: 958/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

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

DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar suposto prejuízo à candidata do 

concurso público realizado pela Controladoria Geral da União (CGU), no estado do Acre, que 

não conseguiu realizar a prova, por ter chegado após o horário estipulado. 2. Narra a representante 

que o horário estipulado para a realização das provas não considerou a diferença do fuso horário 

do Acre em relação ao de Brasília, o que dificultou (porquanto os candidatos que optaram em 

realizar a prova no Acre, deveriam acordar de madrugada) o deslocamento antecipado até o local 

de prova. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência de 

irregularidade, somado ao fato de se tratar de direito individual disponível. 4. A representante 

interpôs recurso, reiterando, em síntese, o desequilíbrio das condições de concorrência em 

desfavor dos que realizaram as provas no Acre. 5. O membro oficiante manteve sua 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

004. Processo: 1.11.000.000010/2021-49 - Eletrônico  Voto: 955/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado por meio de ofício 

circular, oriundo da 1ª CCR, visando o acompanhamento das medidas de retorno às aulas 

presenciais no âmbito do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). 2. Foi sugerida a expedição de 

Recomendação a fim de que as instituições de ensino ficassem cientes da necessidade de 

apresentação de planos de ação a serem implementados no início de 2021. 3. De uma análise dos 

autos, verifica-se ter havido o retorno às atividades presenciais em todos os dezesseis campida 

Instituição, bem como a adoção de diversas medidas de segurança sanitária para ingresso, 

circulação e permanência nas dependências do Instituto, consoante definido pela Portaria nº 

419/2022/IFAL. 4. O Procurador oficiante determinou o arquivamento do feito considerando a 

adoção de diversas medidas de segurança sanitárias tomadas pela Autarquia, não se justificando 

o prosseguimento das investigações. 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: 1.11.000.000051/2019-11 - Eletrônico  Voto: 871/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

suposta oferta irregular de curso presencial de Educação Física por faculdade localizada no 

Distrito Federal a estudantes residentes no estado de Alagoas, em favor dos quais teriam sido 

emitidos diplomas fraudulentos. 2. As diligências promovidas ao longo da instrução revelaram 

que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação 

investigou diversas irregularidades, dentre as quais a noticiada na representação, e aplicou 

medidas cautelares em desfavor da instituição de ensino, ratificadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE)após interposição de recurso. 3. Nesse contexto, considerando a atuação 

fiscalizadora e efetivados órgãos federais em relação aos fatos e o encaminhamento de cópia dos 

autos para distribuição entre os Ofícios de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa 

da Procuradoria da República no DF, o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito. 
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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 

arquivamento. 

 

006. Processo: 1.11.000.001292/2016-34 Voto: 927/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 5ª 

REGIÃO  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

noticia de gestão deficiente na prestação de serviços públicos essenciais, no âmbito dos 

programas educacionais FUNDEB, PDDE, PNATE e PNAE, bem como por força do Convênio 

nº. 00445/2009 (SIAFI nº. 703680), durante o ano de 2009, no município de Atalaia/AL. 2. 

Inicialmente, a representação foi direcionada ao Núcleo de Combate à Corrupção da PR/AL que 

arquivou o procedimento por não vislumbrar qualquer situação concreta que pudesse caracterizar 

improbidade, mas sim, meras irregularidades formais. 3.Oficiada, a Prefeitura informou que em 

relação às gratificações ilegais e ao desvio de função de servidores, comunicou ter baixado 

decreto municipal suspendendo o pagamento das gratificações e determinando o retorno imediato 

dos servidores aos seus órgãos de origem. 4.No que se refere a questão da merenda escolar, a 

prefeitura informou não ter descentralizado sua entrega, porquanto disponibilizou a transferência 

para os alunos por meio de kits nutricionais, o que inviabilizaria a descentralização. 5. Em relação 

à criação do Conselho do FUNDEB (CACS), a Prefeitura comunicou ter encaminhado projeto de 

lei, já aprovado pela Casa Legislativa Municipal, instituindo-se a legalização do CACS-

FUNDEB, bem como encontrar-se lançando mão das medidas necessárias para que as 

informações pertinentes aos recursos do FUNDEB sejam enviadas aos setores competentes. 6. O 

Procurador da República oficiante determinou o arquivamento do feito considerando o 

saneamento das condutas irregulares, bem como diante da aprovação das contas dos programas 

PDDE, PNATE e PNAE, além celebração de TAC junto ao Ministério Público Federal garantindo 

que os recursos do antigo FUNDEF tenham destinação exclusiva para a educação, nos termos do 

respectivo Plano de Aplicação. 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. 

 

007. Processo: 1.14.000.000790/2022-04 - Eletrônico  Voto: 968/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

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

ARQUIVAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA ADMINISTRATIVA COMETIDA PELO 

COMANDODO 2º DISTRITO NAVAL, EM SALVADOR/BA, QUE INDEVIDAMENTE 

TERIA SE NEGADO A CONSIDERARAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA 

REPRESENTANTECOMO DE MAGISTÉRIO, INDUZINDO, CONSEQUENTEMENTE,A 

SUPRESSÃO DAS RESPECTIVASVANTAGENS FUNCIONAIS.DIREITO INDIVIDUAL 

DISPONÍVEL. NÃOCONFIGURADA LESÃO CONCRETA OU POTENCIAL A BEM, 

SERVIÇO OU INTERESSE FEDERAL CAPAZ DEDAR ENSEJO À ATUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICOFEDERAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RAZÕESRECURSAIS 

NÃO TROUXERAM ELEMENTOS NOVOSCAPAZES DE ILIDIR ESTE FUNDAMENTO. 

PELODESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DEDECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS 

PELOMEMBRO OFICIANTE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

008. Processo: 1.14.000.002440/2021-93 - Eletrônico  Voto: 946/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Procedimento preparatório 

instaurado com base em representação de particular narrando equívoco cometido pelo INSSna 

contagem do seu tempo de contribuição para fins de aposentadoria. 2.Oficiada,Gerência 

Executiva do INSS em Salvador esclareceu que o pleito da representante havia sido encaminhado, 

por meio da interposição de recurso administrativo,à Junta de Recursos do Conselho de Recursos 

da Previdência Social - CRPS no dia 22/07/2021, e que o referido conselho compõe a estrutura 

do Ministério do Trabalho e Emprego, não fazendo parte da autarquia oficiada, razão pela qual o 
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INSS pleiteou pelo arquivamento do feito ante a inexistência de ilegalidade cometida em seu 

âmbito. 3. O Procurador da República oficiante, diante dessas informações, promoveu o 

arquivamento do feito à consideração de que a situação inicialmente versada trata de uma 

demanda individual sob análise do órgão competente, não sendo cabível ao caso a intervenção 

ministerial.PELAHOMOLOGAÇÃO, 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. 

 

009. Processo: 1.14.003.000040/2021-13 - Eletrônico  Voto: 852/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

(RAPS). 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a não implantação das Redes de Atenção 

Psicossocial (RAPS) nos municípios baianos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, apesar do 

repasse de recursos federais para essa finalidade, segundo o Ministério da Saúde. 2.Oficiado, o 

município de Barreiras informou que o repasse de R$ 20.000,00 recebido não foi utilizado e que 

promoveu a ampliação dos leitos de saúde mental com recursos próprios. 2. A prefeitura de Luís 

Eduardo Magalhães, a seu turno,esclareceu que os leitos de saúde mental foram temporariamente 

desativados para atender às demandas do hospital de campanha instalado para combate à 

pandemia da Covid-19, estando os leitos ainda suspensos, visto que a Unidade de Controle do 

Coronavírus (UCC) permanecia ativa. 3. Finalizada a instrução, o membro oficiante promoveu o 

arquivamento do feito aos seguintes fundamentos: a) não há como compelir os municípios a 

implementar as unidades de saúde, dado o seu poder discricionário e sua autonomia político-

administrativa,sendo que tal implementação não é obrigatória e há previsão expressa para a 

devolução dos recursos de incentivo em caso de desistência, cabendo ao próprio FNS a adoção 

de medidas visando à devolução dos valore se b)considerando que os controles internos do SUS 

têm funcionado adequadamente, tendo a Secretaria de Saúde estadual e o Ministério da Saúde 

informações atualizadas e medidas em andamento para acompanhamento da situação dos 

municípios, não há providência a ser adotada pelo MPF, sendo desnecessário o mero 

acompanhamento do serviço público que está regular. 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: 1.14.004.000671/2021-22 - Eletrônico  Voto: 989/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE FEIRA 

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

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apuração de supostas irregularidades na aplicação de recursos recebidos pelo município de 

Serra Preta/BA, em decorrência da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), utilizados para a 

contratação de determinada empresa por meio do Chamamento Público nº 5/2021. 2. Oficiado, o 

município informou que a contratação da empresa em questão não ocorreu, apresentando cópia 

do aviso de cancelamento do chamamento público. 3. O Procurador da República oficiante 

determinou o arquivamento do feito ante perda de objeto, não se justificando o prosseguimento 

das investigações. 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: 1.14.007.000109/2021-79 - Eletrônico  Voto: 851/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE VIT. 

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

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar possíveis irregularidades nos critérios 

adotados pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas (DNOCS) na escolha dos 
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produtores rurais para fazerem uso das tomadas de água e das áreas públicas, nas Adutoras CE-5 

e CE-6, Bloco II, do Perímetro Irrigado do Brumado, no Município de Livramento de Nossa 

Senhora/BA. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, dado que, segundo o 

citado órgão: (i) os únicos irrigantes assentados pelo departamento no Bloco II do PIB foram as 

100 famílias do Movimento de Luta pela Terra em uma área de 500 hectares e os demais usuários 

ocupantes de áreas públicas do Bloco II não foram regularizados pelo órgão e (ii) o assentamento 

dos ocupantes foi realizado dentro dos critérios da Lei 6.662/79 e a seleção de beneficiários não 

foi realizada de maneira aleatória ou com violação do princípio da impessoalidade, estampado no 

art. 37 da Constituição 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. 

 

012. Processo: 1.16.000.000503/2021-01 - Eletrônico  Voto: 902/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. REMESSA DA 5ª CCR. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 

ALEGADA ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO 

CARGO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA A PROMOTORES DE JUSTIÇA TITULARES E 

ADJUNTOS QUE EXERCEM CARGOS EM COMISSÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

PERANTE ÓRGÃOS DO MPDFT. O TEMA EM ANÁLISE JÁ É OBJETO TANTO DE 

CONTROLE ADMINISTRATIVO PELO TCU (PROCESSO TC - 015.772/2020-9) E PELO 

CNMP (PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 1.00216/2020-53), 

QUANTO PELO PODER JUDICIÁRIO NA AÇÃO POPULAR Nº 1038920-

45.2020.4.01.3400, EM TRÂMITE NA 16ª VARA FEDERAL/DF, NA QUAL O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ATUA NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. ARQUIVAMENTO. RECURSO 

INTERPOSTO. MANTIDO O ARQUIVAMENTO. 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. 

 

013. Processo: 1.16.000.000846/2020-86 - Eletrônico  Voto: 847/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

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

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

eventual irregularidade no âmbito das Forças Armadas, consistente em possível recebimento 

pelos militares de adicional de compensação por disponibilidade militar, cuja parcela é devida 

em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva -com a acumulação de outro 

cargo público. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a)a melhor exegese é 

compreender que "disponibilidade permanente" e "dedicação exclusiva" são condições 

alternativas, de modo que o adicional de compensação por disponibilidade militar seria devido, 

seja em razão da disponibilidade permanente, seja em virtude da dedicação exclusiva; b)a Lei 

não trouxe, na verdade, qualquer requisito para esse pagamento. Ao reverso, apenas restringiu o 

direito a uma hipótese, qual seja, a vedação de concessão cumulativa dessa verba com o adicional 

ec) cuida-se, em verdade, ao que parece, de parcela remuneratória prevista para todos os militares, 

com exceção daqueles que já recebem adicional de tempo de serviço. Isso porque a 

disponibilidade permanente é uma característica inerente aos militares, uma vez que, no interesse 

público, podem ser convocados a qualquer momento para desempenharem suas atividades 

castrenses. 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. 

 

014. Processo: 1.16.000.001430/2021-66 - Eletrônico  Voto: 978/2022 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 o suposto descumprimento por parte do 
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Ministério da Cidadania do direito ao contraditório que deveria ser respeitado antes do disparo 

de intimações para a devolução do auxílio emergencial indeferido com base em declarações de 

renda ou de informação de dependentes, bem como para buscar que a Receita Federal se abstenha 

de realizar a cobrança de devolução do auxílio emergencial recebido indevidamente, por não ser 

matéria de sua atribuição. 2. Instruído o feito, apurou-se que o Ministério da Cidadania tomou 

por base de atuação quanto ao indeferimento ou repetição de auxílios recebidos indevidamente o 

disposto no art. 2º, §2º-B, da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; art. 1º, § 3º, VIII, da Medida 

Provisória nº 1.000, de 2 de outubro de 2020; art. 21, §2º, IX, da Medida Provisória nº 1.039, de 

18 de março de 2021. 3. Identificou-se também que após a instauração do presente feito foi criado 

um canal direto de comunicação entre o beneficiário do auxílio emergencial e o Ministério da 

Cidadania, de modo que eventuais dúvidas agora podem ser sanadas caso a caso, tendo sido 

também instituído um serviço por meio do qual os interessados podem contestar as decisões 

denegatórias do benefício, por meio de endereço eletrônico. 4. Além disso foi esclarecido que os 

indeferimentos do auxílio com base em declarações de renda não geram consequências 

tributárias, também podendo ser questionados pelos cidadãos por meio dos canais acima 

indicados. 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. 

 

015. Processo: 1.17.000.000932/2021-32 - Eletrônico  Voto: 889/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - ESPÍRITO 

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

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO.1. Inquérito civil instaurado com base em representação de 

particular narrando morosidade por parte do INSS, agência Serra/ES, em analisar o requerimento 

de seu Benefício de Prestação Continuada apresentado em 16/03/2021. 2. O Procurador da 

República oficiante, abordando a questão pelo viés do interesse coletivo, atrelado a uma suposta 

falha sistêmica dos serviços prestados pela autarquia, promoveu o arquivamento do feito em razão 

da existência de acordo judicial, no 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. 

 

016. Processo: 1.18.001.000102/2019-43 - Eletrônico  Voto: 349/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO (FUNDEF). 1. Inquérito civil instaurado para acompanhar o recebimento por 

parte dos nos municípios inseridos na atribuição da Procuradoria da República no Município de 

Anápolis/Uruaçu-GO da complementação dos valores pagos pela União a título de Fundef, em 

razão da subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), referentes ao período de 1998 

a 2006, reconhecido por sentença transitada em julgado, no Estado de São Paulo, bem como 

verificar se esses recursos estão sendo aplicados exclusivamente na manutenção e 

desenvolvimento da educação. 2. Conforme consignado nos autos, a Ação Interinstitucional 

firmada entre o Ministério Público do Estado de Goiás e o Ministério Público de Contas de Goiás 

para fiscalizar e viabilizar a correta aplicação dos recursos do FUNDEB decorrentes da Ação 

Civil Pública n. 1999.61.00.050616-0 obtivera resultados consideráveis, inclusive na 

identificação de municípios que teriam realizado a contratação de assessoria jurídica para 

recebimento dos recurso do FUNDEB de forma inadequada, tendo tais casos sido encaminhados 

ao TCM-GO. 3. Consta, ainda, outras medidas adotadas no âmbito da referida ação que 

resultaram na rescisão de contratos advocatícios ajustados irregularmente por alguns entes 

municipais. 4. Posteriormente, o Centro de Apoio Operacional do MP/GO informou que enviou 

a todas as promotorias de justiça com atuação na área da educação do inteiro teor da decisão 

proferida Supremo Tribunal Federal no bojo da Suspensão de Tutela Provisória n. 88. 5. 

Arquivamento promovido sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
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Federal na Suspensão de Tutela Antecipada n.º 88, a qual permitiu que o Ministério Público 

Federal promova a execução coletiva da complementação de verbas do FUNDEF, vedando os 

municípios de o fazerem individualmente inviabiliza a ocorrência das irregularidades 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. 

 

017. Processo: 1.19.000.000445/2020-14 - Eletrônico  Voto: 974/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

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

EM GERAL. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA (CRO/MA). 1. Procedimento 

instaurado para apurar eventuais irregularidades perpetradas pelo Conselho Regional de 

Odontologia que estaria opondo obstáculos ao acesso pelo representante a documentos 

administrativos do conselho. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que a autarquia forneceu 

os documentos requeridos pelo representante e efetuou as atualizações necessárias no portal do 

CRO. 3. Autos arquivados ante a correção das irregularidades inicialmente investigadas. 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: 1.19.001.000028/2021-42 - Eletrônico  Voto: 923/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. 1. Procedimento preparatório instaurado com o fito de apurar denúncia de ausência 

de análise de controle social do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Imperatriz/MA dos 

processos de licitações e contratos realizados com os valores repassados para enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, no total de R$ 21.536.734,59. 2. Após a devida instrução do feito, o 

membro ministerial sublinhou que a omissão do CMS não se confirmou, muito embora seja 

inegável, em vista de toda a documentação, que houve atrasos nas fiscalizações, sobretudo pelas 

dificuldades nos acessos às documentações, causadas pela Prefeitura, dificultando a atividade do 

CMS, além da situação excepcional, de calamidade e excesso de documentação pelo elevado 

número de processos de dispensa de licitação, ocorridos por força da emergência sanitária 

causada pela Pandemia. 3. Eis que sobre a matéria de atribuição desta 1ª CCR, qual seja a ausência 

de controle social do CMS sobre as referidas licitações e contratos, o Procurador da República 

oficiante determinou o arquivamento do feito. 4. Por fim, o Procurador da República oficiante 

ressaltou que, apesar da possibilidade de malversação dos recursos públicos repassados quanto 

às dispensas de licitação realizadas pela Secretaria de Saúde, não se afigurava razoável a 

manutenção do presente feito apenas com o escopo de aguardar a análise das respectivas 

prestações de contas sob responsabilidade dos órgãos fiscalizadores (Tribunais de Contas, 

Ministério da Saúde, etc). 5. Esta última matéria, contudo, refoge à atribuição da 1ª CCR. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO,NO ÂMBITO DA 1ª CCR, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE, 

COM REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

019. Processo: 1.20.000.000283/2016-17 Voto: 858/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação sigilosa, noticiando 

irregularidades no acesso e na demarcação do local conhecido como "Porto Público do Jofre", 

localizado no Pantanal mato-grossense. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do 

feito, sob os seguintes fundamentos: a) não se verifica interesse público, tampouco demanda 

suficiente para edificação de estrutura portuária no "barranco fluvial" conhecido como Porto 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril 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. 

 

Jofre. Conforme se concluiu na ação fiscal, além de não haver espaço físico para construção de 

um porto, a utilização do terminal de transporte pelos ribeirinhos é mínima e b) não se verifica 

omissão da SPU no desempenho de suas funções institucionais, tampouco cabe ao MPF ingerir 

sobre as atividades ordinárias e programáticas do órgão, cuja execução se protrai no tempo, 

compelindo-o a demarcar uma determinada área em detrimento de outra, sobretudo quando não 

se tem notícia de conflitos fundiários na região do Porto do Jofre. 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: 1.21.001.000765/2020-14 - Eletrônico  Voto: 879/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. 

POSSÍVEL ATRASO NAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FINANCIADAS COM RECURSOS DA UNIÃO. OBRAS 

CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. IRREGULARIDADES 

SANADAS. 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: 1.22.000.000793/2021-87 - Eletrônico  Voto: 517/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. PREJUÍZOS 

AOS APROVADOS. 1. Procedimento preparatório instaurado com vistas a apurar: (i) denúncia 

de que os aprovados no Concurso Nacional nº 01/2019 da Empresa Pública de Serviços 

Hospitalares - EBSERH foram lesados com a abertura de processos seletivos emergenciais e (ii) 

notícia de que, apesar de o edital prever apenas 2 vagas para pessoas com deficiência num total 

de 26 cargos de Técnico de Enfermagem, 04 candidatos dessa categoria foram convocados para 

tomar posse no cargo. 2. Durante a instrução do feito, esclareceu-se que as vagas do Processo 

Seletivo Simplificado Emergencial foram criadas somente para permitir o combate ao 

Coronavírus - COVID-19, sendo temporárias enquanto durar o estado de emergência da 

pandemia, de modo que não procede a informação de que os processos seletivos emergenciais 

estariam preenchendo as vagas dos candidatos aprovados no certame em andamento (Concurso 

Nacional nº 01/2019). 3. Outrossim, a EBSERH informou que foi necessário recorrer 

prioritariamente à listagem das PCD"s (pessoas com deficiência), por força de condenação 

imposta nos autos da Ação Civil Pública 0000337-91.2019.5.10.0010. Assim, somente após isso 

serão convocadas as pessoas na listagem de ampla concorrência e de vagas PNP (pessoa negra 

ou parda). 4. Nesse contexto, sobre a matéria de atribuição desta 1ª CCR, a saber, o suposto 

prejuízo aos aprovados no Concurso Nacional nº 01/2019 da EBSERH em razão da abertura de 

processos seletivos emergenciais e a preterição de candidatos da ampla concorrência por 

candidatos integrantes da listagem de pessoas com deficiência, o Procurador da República 

oficiante concluiu que não restaram comprovadas irregularidades aptas a ensejar o 

prosseguimento das investigações, razão pela qual determinou o arquivamento do feito. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO,NO ÂMBITO DA 1ª CCR, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE, 

COM REMESSA DOS AUTOS À PFDC.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, no âmbito da 1ª CCR, acolhendo como razões de decidir, os fundamentos 

invocados pelo membro oficiante, com remessa dos autos à PFDC. 

 

022. Processo: 1.22.005.000068/2022-40 - Eletrônico  Voto: 945/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. COMERCIALIZAÇÃO DE TESTES 

RÁPIDOS. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposta irregularidade cometida pelo Município 

de Salinas/MG na compra detestes rápidos de Covid-19 da marca Basall, a qual, segundo 

noticiado, não teria registrado o produto perante a Anvisa, o que geraria risco à saúde pública 

devido às potenciais falhas nos resultados. 2.Instruído o feito, apurou-se junto à autarquia 

sanitária que a citada marca já havia registrado o produto sob o nº 8.05.200-9, tornando apta a 

sua ampla comercialização, afastando, assim, a irregularidade inicialmente ventilada. 3.Baseado 

nisso o Procurador da República oficiante, entendendo pela ausência de irregularidade, promoveu 

o arquivamento da notícia.PELAHOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OSFUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

023. Processo: 1.22.009.000012/2021-74 - Eletrônico  Voto: 873/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE GOV. 

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

apurar a notícia de supostas irregularidades cometidas pela Fundação Cristiano Varella e pelo 

Município de Governador Valadares/MG quanto à opção pela construção do Hospital do Câncer 

de Governador Valadares, uma vez que no município não haveria demanda reprimida, fila de 

espera, falta de vagas ou reclamações de usuários ou denúncias de atendimentos irregulares que 

justificasse o emprego de verbas na construção de uma nova unidade para além da já existente, o 

Hospital Bom Samaritano. 2.Instruído o feito, restou apurado que a construção do Hospital do 

Câncer de Governador Valadares, que ainda pendia de autorizações do Poder Público e da 

consignação de verbas públicas para a sua realização, se destinaria à extensão de oncologia clínica 

como pronto atendimento para assistência ambulatorial e hospitalar, atendimento de 

intercorrências clínicas e emergências oncológicas aos pacientes que, necessitados desses 

atendimentos em específico, precisam recorrer a longas distâncias. 3.Face a essas informações, 

que demonstraram ter a representação versado mera irresignação de seu autor quanto a uma 

escolha política do gestor público local, que inclusive está longe de ser concretizada, o Procurador 

da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de irregularidade a ser 

apurada. 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: 1.22.023.000325/2020-63 - Eletrônico  Voto: 954/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO 

OTONI-MG  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar possíveis irregularidades em concessão de área física da UFVJM, campus do Mucuri, à 

Prefeitura de Teófilo Otoni, tendo em vista que a concessão de Direito Real de Uso não teria 

observado os trâmites legais. 2. Consta nos autos Parecer emitido pela Procuradoria-Geral Federal 

junto à UFVJM que entendeu não haver óbice jurídico para a celebração do Termo de Cessão de 

Uso sugerindo algumas alterações em seu texto, para melhor explicitação das obrigações das 

partes. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: 

a) a decisão pela cessão ou não da área objeto dos autos se insere, desde que obedecidos os 

ditames legalmente exigidos, dentro do juízo de conveniência e oportunidade da Universidade, 

que dispõe de autonomia patrimonial e b) consta no Laudo de Avaliação que a área total do 

terreno objeto da cessão possui valor de mercado de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), 

sendo classificado como de baixa liquidez, não sendo recomendável pela Fazenda Nacional o 

ajuizamento de execução fiscal para cobrança de valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), conforme art. 1°, II, da Portaria n° 75/2012. 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. 

 

025. Processo: 1.22.025.000079/2018-13 - Eletrônico  Voto: 942/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 

JANAÚBA-MG  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar o 

cumprimento pelos municípios vinculados à PRM Janaúba/MGda Lei nº 12.732/2012, que dispõe 

sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece o prazo 

máximo para início do tratamento oncológico. 2. As diligências realizadas ao longo da instrução 

revelaram que a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS/MOC) vem se 

dedicando à melhora do sistema de tratamento de paciente com neoplasia maligna, com o objetivo 

de aprimorar o atendimento e dar cumprimento ao prazo estabelecido em lei, implementando 

diversas medidas com o objetivo de eliminar ou reduzir os problemas constatados. 3. Nesse 

contexto, não tendo sido identificado problema específico que já não tenha sido abrangido pelas 

medidas tomadas pela SRS/MOC, apto a ensejar uma atuação do MPF, 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. 

 

026. Processo: 1.24.000.000991/2019-51 - Eletrônico  Voto: 967/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. 

Inquérito civil instaurado com vistas a apurar a denúncia da falta de insumos necessários ao pleno 

funcionamento de bomba de insulina em razão da suposta falha no fornecimento pela sociedade 

empresária Medtronic. 2. Após a devida instrução do feito, verificou-se que o referido 

medicamento foi entregue à representante, conforme determinado judicialmente, tendo o Estado 

da Paraíba finalmente logrado adquirir o produto. 3. Diante dessas informações, o Procurador da 

República oficiante determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que a situação que 

ensejou a instauração do presente apuratório foi devidamente solucionada. 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: 1.24.002.000166/2021-51 - Eletrônico  Voto: 934/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SOUSA-

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

averiguar a adoção de medidas cabíveis para viabilizar a disponibilização de medicamentos e 

insumos (suplementação alimentar) a portador de neurofibromatose não-malignae neoplasia 

benigna do encéfalo supratentorial. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

uma vez que os medicamentos necessários ao tratamento do interessado estão sendo fornecidos 

regularmente pelo Município de Cajazeiras/PB e pela 9ª Gerência Regional da Secretaria da 

Saúde do Estado da Paraíba. 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. 

 

028. Processo: 1.26.000.002687/2021-99 - Eletrônico  Voto: 840/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

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

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OPERAÇÃO CARRO-

PIPA. ESTADO DE PERNAMBUCO. EXÉRCITO BRASILEIRO. SUPOSTA 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO EXÉRCITO. INFORMAÇÃO 

QUANTO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA À 

OPERAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO PARA 

ACOMPANHAR A DEVIDA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO PROGRAMA NA 

REGIÃO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

 

029. Processo: 1.28.000.000019/2009-66 Voto: 837/2022 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. IRREGULARIDADE CONCERNENTE NA NÃO INSERÇÃO PELOS 

MÉDICOS PERITOS DO INSS DE INFORMAÇÕES CIRCUNSTANCIADAS NOS 

LAUDOS, ESPECIFICAMENTE SE A DOENÇA OU INCAPACIDADE QUE ACOMETE OS 

TRABALHADORES GUARDA CORRELAÇÃO COM EVENTUAL ACIDENTE DE 

TRABALHO. INSTRUÇÃO DO FEITO. INFORMAÇÃO DO MPT NO SENTIDO DO 

CUMPRIMENTO DAS NORMAS CORRELATAS À APLICAÇÃO DO NEXO TÉCNICO 

EPIDEMIOLÓGICO. IRREGULARIDADE SANADA. 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. 

 

030. Processo: 1.29.007.000220/2021-32 - Eletrônico  Voto: 906/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO STA CRUZ 

DO SUL - RS  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apuração das medidas adotadas pela Polícia 

Rodoviária Federal e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em relação à 

presença de animais nas seguintes rodovias federais: (a) BR 290 - do Km 161 ao Km 297; (b) BR 

153 - do Km 342 ao Km 408 e(c) BR 471 - do Km 120 ao Km 225. 2. O Procurador oficiante 

determinou o arquivamento do feito considerando que tanto a PRF quanto o DNIT empreendem, 

dentro do possível, a fiscalização que lhes compete na prevenção e combate à presença de animais 

nos trechos das rodovias em questão, não havendo irregularidades a justificar o prosseguimento 

das investigações. 3. Destacou, ainda, que as ocorrências envolvendo animais nas estradas 

federais não caracterizam irregularidades atribuíveis aos supramencionados órgãos de 

fiscalização, constituindo, ao contrário, fatos ilícitos praticados pelos próprios proprietários 

destes animais, devendo cada caso ser analisado isoladamente bem como a responsabilidade de 

seus proprietários. 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. 

 

031. Processo: 1.29.008.000113/2022-85 - Eletrônico  Voto: 863/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. 

Trata-se de representação que narra suposta irregularidade no âmbito da UFSM em relação à 

reprovação de discente em disciplina ofertada em sistema EAD pela plataforma moodle. 2. O 

membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de tratar-se de direito individual 

disponível. 3. O representante interpôs recurso reiterando os termos da inicial, além de 

argumentar que a questão poderia ter viés coletivo, já que a indisponibilidade do sistema poderia 

atingir diversos alunos. 4. O membro oficiante manteve sua decisão por suas próprias razões, 

salientando que não se verificou dados de indisponibilidade/instabilidade total ou parcial do 

sistema durante todo o período da avaliação final. 5. Assiste razão ao membro oficiante. Nos 

termos do art. 15 da Lei Complementar nº 75/1993: "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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 
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032. Processo: 1.30.001.003791/2021-68 - Eletrônico  Voto: 907/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

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

EM GERAL.CONCURSO PÚBLICO. 1. Procedimento preparatório instaurado com base em 

representação de particular que narrou que a Reitoria da UFRJ teria retomado a realização do 

concurso para professor adjunto A de Didática Especial e Prática de Ensino de Língua Portuguesa 

- MC-061 do Edital nº 953 de 20/12/2019 da Universidade, sem antes promover as necessárias 

divulgações a fim de cientificar os participantes. 2.Instada, a UFRJ trouxe ao feito informações 

no sentido de que as alterações de prazos e cronogramas foram todos divulgados por meio dos 

canais oficiais da UFRJ, sendo que que o acompanhamento das comunicações oficiais, conforme 

previsto no item 2.3 do Edital, é responsabilidade de cada candidato, sendo a comunicação 

individualizada mera liberalidade da instituição. 3.Baseada nessas informações, face à ausência 

de irregularidade passível de intervenção, a Procuradora 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. 

 

033. Processo: 1.30.005.000183/2021-61 - Eletrônico  Voto: 875/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO.1. Procedimento preparatório instaurado com vistas a 

apurar possíveis irregularidades relativas a contratações temporárias para cargos destinados ao 

Hospital Universitário Antônio Pedro, ocorridas ainda no período de vigência do certame da 

Empresa Pública de Serviços Hospitalares -EBSERH de 2016. 2. Após a devida instrução do 

feito, verificou-se que: (i) houve a convocação de candidatos em número suficiente para suprir as 

vagas destinadas ao cargo de Técnico de Enfermagem disponibilizadas no edital; (ii) a 

representante não foi convocada por não ter sido classificada dentro do número de vagas 

oferecidas e (iii) o chamamento de profissionais contratados precariamente deu-se por tempo 

determinado com vistas a atender demanda temporária de excepcionalidade no interesse público 

(em especial, a partir de 2020 com as demandas da Pandemia de Covid-19). 3. Por outro lado, o 

membro ministerial ressaltou que o fato de a EBSERH, e a própria UFF, virem se utilizando das 

contratações temporárias para suprir seu quadro de servidores não representa direta burla ao 

sistema do concurso público, vez que são feitas em razão da carência de profissionais para atuação 

imediata nas suas áreas de atuação. Afinal, a criação de novos cargos públicos é providência 

reservada à lei de iniciativa, no âmbito federal, do Presidente da República, não cabendo à 

autarquia tal providência. 4. Nesse contexto, não vislumbrando irregularidades aptas a ensejar o 

prosseguimento das investigações, 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. 

 

034. Processo: 1.30.007.000177/2015-46 Voto: 848/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROPOLIS/TRES RI  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 

instalação de instrumentos que permitam o controle do horário de atendimento dos profissionais 

do Sistema Único de Saúde na prestação dos serviços públicos de saúde no município de 

Petrópolis. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de que a Diretoria de Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas informou que, a partir do mês de novembro, não mais será enviado 

o ponto em papel pelo DRHGP às unidades e será o ponto biométrico a única forma de controle 

da frequência dos servidores. 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. 

 

035. Processo: 1.33.000.000761/2021-06 - Eletrônico  Voto: 961/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SANTA 

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

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventual 

deficiência na fiscalização de produtos orgânicos a cargo da Superintendência Federal da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina - SFA/SC, em virtude da remoção de 

ofício de fiscal federal agropecuário e único responsável pela fiscalização dos produtos orgânicos 

no Estado de Santa Catarina, para atuar na Unidade de Fiscalização Aduaneira do MAPA no 

porto de Itajaí (VIGIAGRO). 2. A Superintendência Federal de Agricultura em Santa Catarina 

justificou a remoção do servidor para Itajaí em decorrência do aumento da demanda e da falta de 

efetivo, bem como consignou que o servidor poderia atuar nas atividades relacionadas à produção 

orgânica em tempo parcial segundo definição da chefia. 3. O membro oficiante promoveu o 

arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos: a) a remoção de servidor público de ofício 

pela administração pública para outro local de trabalho devido a necessidade do serviço público 

é contemplada pela Lei 8.112/90 e b) verificou-se que a Administração Pública, apesar do déficit 

em seu quadro funcional, adotou solução em que manteve a atuação do servidor na fiscalização 

de produtos orgânicos em Santa Catarina, em que pesesua carga horária ter sido reduzida. 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: 1.33.000.002726/2021-13 - Eletrônico  Voto: 984/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SANTA 

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

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 1. Procedimento Preparatório instaurado face ao 

recebimento de representação sigilosa, na qual é relatada suposta ilegalidade em gratificação 

recebida pelos procuradores do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, para 

assessorarem os diretores e as comissões da autarquia. 2. Alega o representante que a criação da 

Gratificação de Assessoria Jurídica (GAJ) é ilegal, uma vez que o assessoramento dos diretores 

e comissões do órgão já faria parte das atividades do procurador concursado. 3. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: a) a Gratificação de 

Assessoria Jurídica pode ser considerada uma função gratificada, a qual não exime o servidor do 

exercício das atribuições do cargo de que é titular, e é concedida em função da atribuição de 

maiores responsabilidades ou distintas daquelas inerentes ao seu cargo efetivo e b) tendo em vista 

a extinção do cargo de Assessor Jurídico do CRF/SC, a função de assessoramento foi distribuída 

aos procuradores, passando a incorporar suas funções e causando um aumento de atribuições e 

responsabilidades, motivo pelo qual não se vê qualquer ilegalidade na concessão da gratificação 

aos servidores. 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: 1.34.001.006975/2021-31 - Eletrônico  Voto: 973/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

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

EM GERAL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. 1. Inquérito Civil instaurado a partir 

de representação que narra possíveis violações à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 

13.709/2018) e à intimidade dos advogados submetidos ao 1º Censo da advocacia paulista. 2. Os 

representantes alegam também que não se explicou qual a finalidade do uso dos dados pessoais, 

nem quem terá acesso à base de dados.3. Instada a se manifestar, a OAB/SP informou a 

metodologia utilizada e esclareceu que os dados captados no censo são anonimizados, retirando-

se o vínculo com o cadastro do advogado, fazendo com que não seja possível a identificação, e 

apresentou os controles utilizados para a contenção de riscos. 4. Diante dos esclarecimentos 

prestados pela OAB/SP, e considerando que o fornecimento dos dados foi realizado por meio de 
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opção de livre escolha, ou seja, o advogado podia escolher não responder ao censo, além de não 

terem chegado aos autos notícias sobre possível vazamento de dados obtidos no referido censo, 

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. 

 

038. Processo: 1.34.008.000497/2018-90 - Eletrônico  Voto: 915/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

notícia de utilização de mão de obra de funcionários e de maquinários da Prefeitura de Santa 

Maria da Serra/SP, na execução de obra contratada por meio de convênio celebrado com o 

Ministério das Cidades e executada por empresa privada. 2. Finalizada a instrução, o membro 

oficiante promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que as contas referentes às obras 

em questão foram aprovadas pelo Ministério das Cidades, tendo sido observada a compatibilidade 

das informações financeiras apresentadas com os documentos que atestaram a execução física do 

objeto do contrato de repasse, e que o possível uso irregular de mão de obra e maquinário 

pertencentes à Prefeitura já é objeto de investigação par parte do Ministério Público do Estado de 

São Paulo. 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: 1.34.014.000283/2021-30 - Eletrônico  Voto: 953/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.JOSE DOS 

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

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

eventual falha do Ministério da Economia ao não prever a possibilidade de recurso online 

referente ao indeferimento de seguro-desemprego. 2. Oficiada, a Gerência Regional do Trabalho 

e Emprego em São José dos Campos/SP informou que durante a pandemia existiram formas de 

recorrer online quanto ao indeferimento do benefício, quer fosse por meio telefônico, pore-mail, 

ou por formulário de contato no portal oficial. 3. O Membro oficiante determinou o arquivamento 

do feito ante a ausência de irregularidades, não se justificando o prosseguimento das 

investigações. 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. 

 

040. Processo: 1.34.024.000104/2019-21 - Eletrônico  Voto: 881/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OURINHOS-SP  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. EXAMES DE MAMOGRAFIA NO ÂMBITO 

DO SUS. META DE COBERTURA NÃO ATINGIDA NO ANO DE 2018. MUNICÍPIO DE 

TAGUAI/SP. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. MEDIDAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ADOTADAS. META ULTRAPASSADA EM 2020 

E AUSÊNCIA DE DEMANDA REPRIMIDA. 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. 

 

041. Processo: 1.34.028.000018/2021-01 - Eletrônico  Voto: 982/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE BRAG. 

PAULISTA-SP  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado a 

partir de representação de particular noticiando desabastecimento do medicamento 

NOVORAPID (Asparte) em Posto de Saúde do Município de Itatiba/SP. 2. A Prefeitura informou 

que o medicamento em questão é fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Além disso, foi confirmada 

falta do medicamento nos meses de novembro e dezembro de 2020, sendo que o fornecimento 

foi normalizado em janeiro de 2021. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

sob os seguintes fundamentos: a) o abastecimento e dispensação do medicamento está 

regularizado desde o início do ano de 2022, não tendo sido noticiado nenhum novo episódio de 

desabastecimento no município da representante e b) a própria representante não se manifestou 

quando instada a tanto, corroborando o entendimento de que o fornecimento encontra-se regular. 

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: 1.35.000.000094/2022-60 - Eletrônico  Voto: 904/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM 

GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação 

de particular noticiando supostas irregularidades na condução do concurso para músico do 28º 

Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro em Aracaju, consistente na participação de militar não 

oficialmente incluído na comissão de aplicação e fiscalização das provas (CAF) 2. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: a) para a realização de 

qualquer concurso público, há necessidade de pessoas para auxiliar os trabalhos nos dias de provas 

pois existem inúmeras atividades meramente mecânicas e que não demandam conhecimentos 

especializados, tais como conferência de documentos de identificação dos candidatos, acomodação 

dos candidatos nas salas, retenção de celular e outros bens dos candidatos, acompanhamento dos 

candidatos ao banheiro ou para a saída, ao final da prova. No entanto, não é obrigatório que tais 

auxiliares façam parte da comissão organizadora do certame e b) observa-se que foram seguidos todos 

os trâmites regulamentares para a realização do concurso público. Vale ressaltar que, segundo a 

informação prestada pelo 28º BC, não houve recursos, ou mesmo reclamações, sobre a realização das 

provas ou sobre o resultado do certame. 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: 1.14.000.002854/2020-31 - Eletrônico  Voto: 971/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar suposta 

irregularidade praticada pela Caixa Econômica Federal, que teria descumprido acordo 

indenizatório firmado com a representante, tendo como objeto a entrega de unidade residencial.2. 

Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que a Representante encontra-se na lista de 

candidatos indicados pelo Governo do Estado da Bahia ao benefício de unidade habitacional no 

empreendimento Residencia Morada Tropical, do Programa Casa Verde Amarela - FAR, 

encontrando-se seus documentos em análise pelo órgão. 3. Ademais, oficiada por mais de uma 

vez para prestar esclarecimentos, a Representante quedou-se inerte. 4. O Procurador oficiante 

determinou o arquivamento do feito ante a ausência de resposta aos ofícios encaminhados à 

Representante, bem como ante a inexistência de lastro probatório mínimo ao desenvolvimento de 

linha investigativa a justificar o prosseguimento das investigações. 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. 

 

044. Processo: 1.15.001.000263/2018-68 - Eletrônico  Voto: 985/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO/QUIXADÁ  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CASAS NO CONJUNTO 

HABITACIONAL FREI LUCAS DOLLES. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CEF. 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL EMITIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 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. 

 

045. Processo: 1.15.002.000614/2019-10 - Eletrônico  Voto: 977/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA. EDITAL 02/2019-PRODER/UFCA. 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE DECORRENTE DE FALHA CADASTRAL DE ALGUNS 

CANDIDATOS QUE NÃO CONSTARAM INICIALMENTE NA LISTA DE 

HOMOLOGAÇÃO DAINSCRIÇÃO. ERRO DE DIGITAÇÃO.CORREÇÃO EFETUADA 

PELA UNIVERSIDADE PREVIAMENTE À PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE 

BENEFICIAMENTO INDEVIDO DE CANDIDATO OU FRAUDE. 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. 

 

046. Processo: 1.16.000.001912/2020-35 - Eletrônico  Voto: 960/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CONCURSO PÚBLICO. EBSERH. 

MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.1. Trata-se de Inquérito Civil autuado 

para apurar supostas irregularidades no Concurso nº 01/2019-EBSERH/NACIONAL (Edital nº 

02), referentes afavorecimento de candidatos aos diversos cargos médicos. 2.Narra a 

representação a existência de notas não condizentes com o tempo de formação e currículo dos 

candidatos. 3. Posteriormente, foi anexada nova manifestação questionando a falta de 

transparência da EBSERH na publicação das convocações. 4. Após instrução, o membro oficiante 

promoveu o arquivamento do feito, por ausência de irregularidades, considerando que os critérios 

aplicados pela EBSERH e pela banca examinadora para as notas atribuídas estão fundamentados 

em parecer do CFM, além do fato da interpretação manifestada pela EBSERH ser razoável 

e,aplicada a todos os candidatos, não redundandoem prejuízo concreto à concorrência. Quanto ao 

atraso nas publicações das convocações, julgou não ser suficiente para caracterizar irregularidade, 

já tendo havido a atualização dos dados no site. 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. 

 

047. Processo: 1.16.000.002646/2021-49 - Eletrônico  Voto: 970/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DEATOS ADMINISTRATIVOS EM 

GERAL. NOMEAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. MINISTÉRIO DO TURISMO. 

REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO N. 9.727/2019. EXIGÊNCIAS NÃO 

CUMULATIVAS.SUFICIENTE O ATENDIMENTO DE UM REQUISITO.ILEGALIDADE 

NÃO DEMONSTRADA. 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. 

 

048. Processo: 1.24.000.000587/2021-01 - Eletrônico  Voto: 976/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

TRATAMENTO HOSPITALAR. MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. 1. Procedimento 

instaurado para apurar possível irregularidade decorrente de óbices na transferência de paciente 

de hospital municipal em João Pessoa para estabelecimento de saúde onde fosse possível a oferta 

de assistência de nutrição parenteral. 2. Verificou-se a transferência da paciente para Hospital que 

presta o devido tratamento. 3. No aspecto coletivo, apurou-se junto às secretarias de saúde os 

estabelecimentos da rede do Sistema Único de Saúde responsáveis por ofertar assistência de 

nutrição parenteral e as medias adotadas a fim de buscar aprimoramentos no sistema de regulação 

dos pacientes entre os estabelecimentos de saúde da capital, inclusive entre aqueles que são 

contratados/conveniados com a administração pública municipal. 4. Autos arquivados ante o 

exaurimento 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. 

 

049. Processo: 1.25.002.000431/2022-45 - Eletrônico  Voto: 965/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL/TOLEDO-PR  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANA (IFPR). 

DIREITO INDIVIDUAL. 1. Trata-se de representação que narra suposta irregularidade praticada 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), que negou a 

transferência de discente oriunda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso do Sul( IFMS) por ausência de vaga. 2. O IFPR argumentou que a discente pleiteou vaga 

por intermédio de processo seletivo que dispunha de vagas para o 3º ano, sendo que a aluna havia 

cursado o 1º ano no IFMS. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de ausência de irregularidade e por se tratar de interesse individual, afigurando-se inviável a 

intervenção do Ministério Público Federal. 4. O representante apresentou nova manifestação 

requerendo orientação de como proceder. 5. O membro oficiante manteve sua decisão por seus 

próprios fundamentos, ressaltando que, diante da indisponibilidade de vagas na modalidade 

profissionalizante no IFPR - Campus Cascavel, mister a matrícula no ensino médio regular e 

público, na forma convencional, direito assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/1996). 6. Assiste razão ao membro oficiante. Nos termos do art. 15 da Lei 

Complementar nº 75, de vinte de maio de 1993: "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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

050. Processo: 1.26.002.000173/2021-89 - Eletrônico  Voto: 957/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CARUARU-PE  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO 

FUNCIONAL. CARUARU/PE. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação do 

Sindicato dos Médicos de Pernambuco, apontando problemas enfrentados pelos médicos da Rede 

Municipal de Saúde de Caruaru/PE, tais como jornada exaustiva e férias não usufruídas, em razão 

do reduzido quadro funcional. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

considerando que a representação é cópia da encaminhada ao Ministério Público Estadual, tendo 

inclusive ação civil pública já ajuizada e não envolver questão relacionada à desvio de recursos 

federais, irregularidade na sua aplicação ou falha de serviço público federal. 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. 

 

051. Processo: 1.29.000.001474/2021-38 - Eletrônico  Voto: 956/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. ABANDONO DE MERCADORIA. UFRGS. 1. Trata-se de Inquérito Civil 

instaurado a fim de apurar possível abandono, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), de painel solar que se encontrava na Alfândega do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos desde 02/06/2017. 2. Após a realização de diligências,a Diretora da Divisão de 

Importação da UFRGSinformou que o painel solar foi incorporado ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-Campus Itapetininga, conforme informações 

fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 8º Região Fiscal, não tendo mais 

necessidade de pagamento de multas ou taxas referente ao abandono da referida carga, ficando a 

UFRGS isenta de tal responsabilidade. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

considerando a correção da 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. 

 

052. Processo: 1.29.002.000158/2021-29 - Eletrônico  Voto: 962/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

possíveis irregularidades em relação à distribuição insuficiente de vacinas contra Covid-19, no 

município de São José dos Ausentes/RS. 2. Oficiado, o município informou que embora 

efetivamente tenham ocorrido atrasos em relação à aplicação da segunda dose da vacina 

Sinovac/Butantan, já fora concluído o esquema vacinal desse imunizante. 2.1. Informou, ainda, 

que o município já se encontra vacinando adolescentes na faixa etária dos 17 anos, e que haveria 

certo atraso apenas em relação à imunização quanto às vacinas da Astrazeneca. 3. O Procurador 

oficiante determinou o arquivamento do feito, considerando que os atrasos não foram decorrentes 

de irregularidades, mas sim de dificuldades de logística quanto à distribuição, bem como em 

relação à falta de insumos para a produção destas, fatos ocorridos em momentos pontuais do 

programa de vacinação, sendo que a situação já fora regularizada e consolidada, atendendo o 

Município a maior parte de seu público alvo. 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. 

 

053. Processo: 1.30.015.000255/2021-51 - Eletrônico  Voto: 963/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MACAE-

RJ  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar possíveis não conformidades na prestação de serviço de saúde mental oferecido pelo 

município de Casimiro de Abreu/RJ, especialmente no que tange ao atendimento psiquiátrico. 2. 

Oficiado, o município informou a contratação de médico psiquiatra, que realiza as visitas uma 

vez por semana nos leitos hospitalares, e que outros dois profissionais da saúde mental fazem 

visitas diárias, inclusive aos finais de semana. 3. A Coordenação de Saúde Mental do município, 

por sua vez, destacou que os pacientes e seus familiares têm recebido suporte extra-hospitalar 

para que possam dar continuidade ao tratamento e que os pacientes mais graves, uma vez saídos 

da internação, passam a cumprir jornada diária e intensiva no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), com projeto terapêutico intensivo. 4. Nesse contexto, sanadas as irregularidades 

inicialmente identificadas, 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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054. Processo: 1.34.004.001174/2021-59 - Eletrônico  Voto: 966/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DEATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. 1. Notícia de fato autuada a partir de representação, onde a requerente alega desrespeito 

por parte do INSS com as leis e prazos que regulam o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, mormente no que diz respeito ao seu direito de pedido de Revisão 

de Renda Inicial de Benefício, o qual encontra-se em análise desde o ano de 2018. 2. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando que a questão já fora tratada nos autos 

do Procedimento Preparatório 1021150- 1.34.004.000791/2019-12, com a expedição da 

Recomendação nº 5/2019 - PRM-CPQ-SP-00010044/2019, mediante a apresentação de plano de 

atuação para o saneamento da situação verificada. 2.1 Salientou, ainda, a apresentação por parte 

do INSS de um plano de "Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo" e a criação, por parte 

da 1ª CCR, de formação de Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência 

para tratamento do assunto, além do deferimento de medida liminar nos autos do RE nº 

1171152/SC, suspendendo a tramitação de todas as ações que versam sobre o tema no país. 3. 

Notificada, a representante interpôs recurso, sem apresentar fatos novos. 4. O membro oficiante 

manteve o arquivamento por seus próprios fundamentos. 5. No RE nº 1171152/SChouve a 

celebração de acordo judicial homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual foram 

estabelecidos prazos para as análises dos requerimentos pelo INSS. 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. 

 

055. Processo: 1.34.026.000033/2020-80 - Eletrônico  Voto: 969/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE ASSIS-SP  
Relator: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. ABASTECIMENTO DA 

IMUNOGLOBOLINA HUMANA NOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ATRIBUIÇÃO DA 

PRM/ASSIS. 1. Inquérito civil instaurado a partir do Ofício Circular nº 18/2020 para "verificar a 

atual situação dos estoques de imunoglobulina humana dos municípios da área de atribuição 

territorial da Procuradoria da República em Assis e a efetiva notificação, pelas respectivas 

unidades de saúde, dos casos de Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica (SIM-P) nos 

sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde". 2. Após a devida instrução do feito, o 

membro ministerial anotou que os elementos colhidos ao longo do presente inquérito apontaram, 

em suma, que todos os municípios da área de atribuição da PRM/Assis receberam orientação 

sobre a necessidade de notificação dos casos de Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica 

(SIM-P) associada à Covid-19 nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde. 3. Registrou, 

outrossim, que não houve desabastecimento de imunoglobulina humana na região ao longo do 

ano de 2021 - muito especialmente em razão da própria ausência de demanda pelo fármaco, tendo 

em vista a inexistência de casos conhecidos da doença na área da PRM/Assis. 4. Diante dessas 

informações, concluiu que se esgotou o objeto do presente inquérito, 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. 

 

056. Processo: 1.27.003.000036/2022-88 - Eletrônico  Voto: 882/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PARNAIBA-PI  
Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: PR-DF. SUSCITADO: PRM 

PARNAÍBA/PI. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. 1. 

Notícia de Fato autuada, a partir de representação, em que a manifestante solicita providências 

do Ministério Público Federal para a prorrogação do prazo de inscrição no processo seletivo do 

FIES, tendo em vista que o site do programa teria apresentado instabilidade durante o período de 

matrícula. 2. A Procuradoria da República no Município de Parnaíba declinou da atribuição para 

atuar no feito em favor da Procuradoria da República no Distrito Federal, sob o argumento de 
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que o dano é de âmbito nacional. 3. O membro oficiante suscitou conflito negativo de atribuição 

sob o fundamento de que o simples fato de o MEC (gestor do FIES) ser sediado em Brasília, ou 

de o problema relatado ensejar repercussão nacional, não determina, por si só, a atração da 

atribuição desta PR-DF investigar toda e qualquer irregularidade envolvendo o programa. 3.1. 

Ressaltou que, o Distrito Federal não é o foro universal para a investigação de irregularidades 

atribuídas a órgãos federais aqui sediados. 4. Aplica-se à hipótese, por analogia, o enunciado n. 

15 da 1ª CCR. "O Distrito Federal não é foro universal para investigação de irregularidades 

atribuídas a Órgão Público Federal com sede em Brasília,  ainda que o dano seja de âmbito 

nacional ou regional". 3.2 Diante disso, voto pela declaração de atribuição da Procuradoria da 

República no Piauí, tendo em vista que a questão é de abrangência nacional, para prosseguimento 

do feito. PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA 

PR/PI PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento do 

conflito, para declarar a atribuição da PR/PI para prosseguimento do feito. 

 

057. Processo: 1.14.003.000194/2019-91 - Eletrônico  Voto: 844/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO.PROINFÂNCIA. OBRAS 

ABANDONADAS, CANCELADAS OU SEQUER INICIADAS. MUNICÍPIO DE 

CRISTÓPOLIS/BA. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS NÃO TRAZEM CÓDIGO 

INEP DAS OBRAS OBJETO DOS CONVÊNIOS nº 5709/2013 E 76663/2016, NEM SE A 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO DESTA ÚLTIMA AVENÇA SE ENCONTRA EM EFETIVO 

FUNCIONAMENTO. ARQUIVAMENTO PREMATURO.PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

DO ARQUIVAMENTO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, RESPEITADO O 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, PARA QUE SEJA OFICIADO O 

MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA QUE INFORME O EFETIVO FUNCIONAMENTO 

DAS UNIDADES, BEM COMO OS RESPECTIVOS CÓDIGOS INEP.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do 

arquivamento, com retorno dos autos à origem, respeitado o princípio da independência 

funcional, para que seja oficiado o município de Cristópolis para que informe o efetivo 

funcionamento das unidades, bem como os respectivos códigos INEP. 

 

058. Processo: 1.29.023.000031/2019-47 - Eletrônico  Voto: 841/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAPÃO 

DA CANOA-RS  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. Trata-se de inquérito 

civil instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na identificação e demarcação 

de terrenos de marinha pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), nos municípios de 

Imbé, Tramandaí e Sidreira, localizados no Rio Grande do Sul. 2. Feita uma análise minuciosa 

dos fatos apresentados e discutidos nos presentes autos, o objeto foi delimitado sobre os seguintes 

enfoques: a) nulidade dos processos demarcatórios 1085-00240/75-A (Imbé), 1085-00240/75-B 

(Tramandaí) e 1085-00240/75-C (Sidreira) por ausência de notificação pessoal e seus efeitos; b) 

nulidade do processo demarcatório por insuficiência dos estudos realizados e impossibilidade de 

se delimitar as áreas abrangidas; c) ineficácia do processo demarcatório contra terceiros por 

ausência de medidas administrativas da União contra as matrículas de terrenos em nome de 

particulares e d) indenização aos adquirentes de boa-fé por parte dos vendedores que tinham 

conhecimento que não eram proprietários do imóvel. 3. Após instrução, o membro oficiante: i) 

arquivou o procedimento quanto à nulidade integral dos referidos processos demarcatórios por 

ausência de notificação pessoal sob o fundamento, em síntese, de convalidação do ato; ii) propôs 

Ação Civil Pública (ACP 5001040-85.2022.404.7121) quanto à nulidade parcial dos referidos 

procedimentos demarcatórios face à ausência de notificação/intimação pessoal dos proprietários 

que possuíam registro imobiliário; iii) arquivou o procedimento no que se refere à nulidade 

integral dos processos demarcatórios 1085-00240/75-A, 1085-00240/75-B e 1085-00240/75-C 

por insuficiência de estudos ou trabalhos técnicos para a demarcação por entender que não houve 

irregularidade e iv) declinou da atribuição ao MP/RS quanto à análise da viabilidade de tutela 

coletiva para pleitear indenizações aos adquirentes de boa-fé perante os alienantes de imóveis que 

sabiam que o bem não era de sua propriedade. 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 

declínio de atribuição. 

 

059. Processo: 1.34.004.000265/2022-58 - Eletrônico  Voto: 909/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECEBIMENTO 

COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE/SP.1. Recurso apresentado pelo 

representante em notícia de fato originalmente autuada para apurar dificuldades de atendimento 

na rede municipal de saúde referente à vacinação da Covid-19 para crianças, pois o requerente 

informou que sua filha de 12 anos, após ter tomado a primeira dose da vacina Pfizer, passou a 

apresentar problemas cardíacos, os quais, por meio de laudo médico, concluiu-se serem 

possivelmente causados pela vacina, sendo recomendado que a segunda dose fosse a Coronavac, 

cuja obtenção foi buscada sem sucesso junto à rede de saúde pública do Município de 

Campinas/SP. 2.O feito foi arquivado ao entendimento de que a questão envolveria interesse 

meramente individual disponível, por versar sobre falha pontual na prestação de um serviço 

público, impassível, portanto, de intervenção ministerial. 3.Orepresentante interpôs recurso 

requerendo a reconsideração do arquivamento, reiterando os argumentos inicialmente 

apresentados. 4. O arquivamento foi mantido por seus próprios fundamentos. 5.Analisando o 

questionamento lançado na representação, tem-se que a questão deve ser analisada à luz do 

estabelecido na Lei n° 6.259/75, a qual dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 

Epidemiológica e do Programa Nacional de imunizações. 6. Ademais, o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabelece que é atribuição dos Estados e dos 

Municípios a organização e programação detalhada da vacinação. 7. Assim, tratando a hipótese 

da negativa de substituição da marca do imunizante em favor de uma menor de idade, o caso em 

tela versa sobre questões afetas ao funcionamento e à operacionalização de serviços sob 

responsabilidade do Município de Campinas/SP, não envolvendo, portanto, lesão a bens, serviços 

ou interesses próprios, diretos e imediatos de qualquer ente federal, capaz de ensejar a atuação do 

Ministério Público Federal, fazendo configurar, por outro lado, atribuição do Ministério Público 

Estadual. PELO RECEBIMENTO DO ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES E PELA REMESSA DOSAUTOSAO MPE/SP.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do 

arquivamento como declínio de atribuições e pela remessa dosautosao MPE/SP. 

 

060. Processo: 1.34.006.000735/2019-68 - Eletrônico  Voto: 917/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GUARULHOS/MOGI  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

EXTERNO CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. 1. Procedimento 

administrativo instaurado com vistas a apurar supostas irregularidades no Projeto de Lei 

Ordinária nº 147/2018, encaminhado pelo Prefeito do Município de Mogi das Cruzes, para 

autorização da contratação de operação de crédito externo no valor total de US$ 69.439.000,00 

(sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil dólares) dos EUA, destinados ao 

Programa+Mogi Eco Tietê. 2. O representante narra que o mencionado PL foi convertido na Lei 

nº 7.423, de 26 de dezembro de 2018, e está incluído no Projeto de Lei Orçamentária para 2020. 

2. Após a devida instrução do feito, o membro ministerial salientou a atribuição do MPE para 

discutir judicialmente as possíveis irregularidades in casu, a saber: (i) a vinculação da receita 

municipal para o pagamento da operação de crédito, em desacordo com a previsão do artigo 167, 

§ 4º da Constituição Federal, (ii) a ausência de processo licitatório para a contratação dessa 

operação de crédito e (iii) a violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Isto 

porque todos os apontamentos de irregularidades no projeto se relacionam aprejuízos diretos aos 

cofres do município de Mogi das Cruzes/SP. 4. Esta a razão pala qual declinou de sua atribuição 

em favor do Ministério Público Estadual em Mogi das Cruzes/SP. 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. 

 

061. Processo: 1.11.000.000996/2021-57 - Eletrônico  Voto: 939/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação de particular acerca de supostas 

irregularidades ocorridas no município de Ibateguara/AL em relação às políticas de 

enfrentamento à COVID-19. 2. O membro oficiantepromoveu o arquivamento do feito, sob os 

seguintes fundamentos: a) diante de todas asdiligências empregadas para investigar a situação, a 

instrução demonstrou que as irregularidades apontadas não foram constatadas; b) no que diz 

respeito às alegações do representante acerca da ausência de funcionamento do Portal da 

Transparência do município de Ibateguara quando da pesquisa de informações referentes aos 

recursos repassados pelo Governo Federal para o combate à COVID-19, verificou-se que esta 

alegação não procede. O relatório demonstrou que, cotejando os dados dos repasses federais para 

o enfrentamento da pandemia em Ibateguara/AL e aqueles fornecidos pelo Portal da 

Transparência municipal, embora não haja equivalência na descrição das fontes, há similitude 

entre as informações exibidas. Assim, não é correta a informação de que não haveria a divulgação 

total de tais dados no Portal da Transparência municipal e c) verifica-se que também há, no Portal 

da Transparência municipal, informações sobre a contratação de serviço referente a "espaços 

climatizados para atendimento", o que parece contemplar as "tendas" referidas pelo denunciante. 

Esse achado também demonstra que é incorreta a informação de que não haveria a publicidade 

devida desses atos. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento por entender que não há 

irregularidade a ser sanada pelo MPF. 4. O representante foi notificado e interpôs recurso 

reiterando a argumentação inicial.5. O membro oficiante manteve a decisão de arquivamento por 

suas próprias razões. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO,HOMOLOGANDO O 

ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMORAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELOMEMBRO OFICIANTE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

062. Processo: 1.13.000.000091/2018-15 - Eletrônico  Voto: 854/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 

não construção de creche prevista desde o ano de 2012, com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em Manaus/AM. 2. Oficiada, a Prefeitura Municipal informou 

sobre o cancelamento do empreendimento, relatando, entretanto, não ter havido a devolução do 

montante recebido pelo Fundo, porquanto a questão encontrar-se-ia dentro de Termo de 

Compromisso ainda vigente, havendo o remanejamento do montante referente às obras 

canceladas para obras em andamento, de acordo com o Acórdão n. º 348/2020 - TCU. 3. O 

Procurador oficiante determinou o arquivamento do feito, ante a ausência de irregularidades a 

justificar o prosseguimento das investigações. 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: 1.14.000.000987/2021-54 - Eletrônico  Voto: 872/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

a partir de representação na qual se noticia uma suposta demora da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA),em retomar as aulas e formar os alunos durante a pandemia da Covid-19, principalmente 

no ano de 2020. 2. Arquivamento promovido por ausência de irregularidades, ao fundamento de 

que a Universidade atuou legitimamente e no âmbito de sua autonomia universitária, ao suspender 

atividades presenciais e ao regulamentar as atividades à distância, no enfrentamento objetivo da 

crise deflagrada pela pandemia da Covid-19. 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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064. Processo: 1.14.000.001434/2021-19 - Eletrônico  Voto: 918/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF. 1. 

Inquérito Civil instaurado com o seguinte objeto: coletar elementos a respeito do recebimento, 

pelo município de Cachoeira/BA, de precatórios atinentes a diferenças pretéritas de 

complementação federal do Fundef e sua correta destinação. 2. Expedida Recomendação à 

municipalidade, para que proceda à correta destinação à verba federal, o município informou o 

seu acatamento. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando que, 

após a expedição da Recomendação nº 3/2021/PR-BA/14ºOTC, o Município de Cachoeira/BA 

consignou sua plena concordância com as medidas recomendadas, além do fato de que o 

acompanhamento quanto à efetiva e integral aplicação dos valores do Fundef, a serem recebidos 

quando de fato expedidos os precatórios, é de atribuição do Ministério Público Estadual, nos 

termos da recente decisão proferida pelo CNMP, nos autos do Conflito de Atribuições n.º 

1.000709/2021-47. 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. 

 

065. Processo: 1.14.000.002034/2021-21 - Eletrônico  Voto: 870/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA. DENÚNCIA DO REPRESENTANTE 

DE DEMORA DO INSS NA IMPLEMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE GARANTIU A 

REVISÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUÇÃO DO FEITO. BENEFÍCIO 

IMPLANTADO. DESNECESSIDADE DE 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. 

 

066. Processo: 1.15.000.000803/2022-08 - Eletrônico  Voto: 913/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de 

procedimento preparatório autuado a partir de representação, que noticiou, em síntese, suposta 

omissão do Juízo da 12ª Vara Federal, pertinente à não apresentação de informações processuais 

solicitadas pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza; bem como do CNJ, diante 

da ausência de respostas às suas manifestações protocoladas naquele órgão. 2. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento, sob o fundamento de ausência de omissão, considerando que 

não restou demonstrada falta de resposta da JFCE, bem como a razoabilidade do prazo para 

resposta do CNJ. 3. O representante interpôs recurso anexando documentos comprobatórios de 

seus pedidos de informação. 4. O membro oficiante manteve sua decisão, por ausência de fato 

novo apto a alterar a promoção de arquivamento, destacando a perda do objeto do procedimento, 

tendo em vista que as informações requisitas pela Justiça Estadual foram enviadas pela 12ª Vara 

Federal. 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. 

 

067. Processo: 1.15.002.000211/2021-87 - Eletrônico  Voto: 861/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS). MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. POSSÍVEL DESCONTINUIDADE DA 

MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE ENFERMARIA PARA A COVID19 NO HOSPITAL 

MATERNIDADE SÃO VICENTE, ANTE A SUPOSTA FALTA DE RECURSOS PARA SUA 

MANUTENÇÃO. PAGAMENTOS REGULARIZADOS. DESCONTINUIDADE DO 
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SERVIÇO DE SAÚDE 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. 

 

068. Processo: 1.16.000.002985/2020-44 - Eletrônico  Voto: 937/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL.1. Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação da 

Lei 8112/90, pelo Hospital das Forças Armadas- HFA. 2. Narrao representante que tem sofrido 

perseguição, assédio moral, que os cargos do HFA deveriam ser preenchidos por concurso 

público e os cargos de chefia imediata deveriam ser ocupados por servidores públicos. 2. Em 

atendimento à requisição ministerial, o HFA encaminhou o Plano de Cargos e Salários; o 

assentamento funcional do representante; cópia do PAD com decisão final que arquivou o 

procedimento; bem como a relação dos contratos celebrados que envolvem contratação de mão 

de obra. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: 

a) após a detida análise dos autos dos dois PADs instaurados em face do noticiante, não se logrou 

constatar elementos indicativos do alegado assédio moral ou perseguição por parte dos membros 

que integravam as respectivas comissões disciplinares; b) no que tange à alegação de que os 

cargos do HFA não estariam sendo ocupados por servidores concursados, igualmente não se 

confirmam as supostas irregularidades, consoante as informações prestadas pela entidade e c) a 

estrutura atual do HFA demonstra que a atividade-fim é exercida, em sua maioria, por servidores 

que se submetem à Lei 8112 ou por empregados públicos (quase 1500 pessoas), não havendo nos 

autos elementos que indiquem que os serviços não estão sendo prestados a contento, de forma a 

justificar a atuação deste órgão para compelir o poder público a realizar concurso público. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, NO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE 

E ENVIO À 5ª CCR.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, para análise. 

 

069. Processo: 1.18.000.002332/2019-57 - Eletrônico  Voto: 911/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. OFERTA DE CURSOS DE PÓS 

GRADUAÇÃO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar a legalidade da parceria 

firmada entre o Insaúde Ensino e Organização de Eventos LTDA e a Faculdade Mauá de Brasília 

para a oferta de cursos de pós-graduação. 2. Após a devida instrução do feito e análise da 

legislação aplicável à espécie, o Procurador da República oficiante concluiu no sentido da 

legalidade da parceria. 3. Nesse contexto, não subsistindo indícios de irregularidades que 

evidenciem violação a direitos individuais indisponíveis, coletivos ou transindividuais de 

atribuição do MPF, 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. 

 

070. Processo: 1.19.000.000093/2021-88 - Eletrônico  Voto: 842/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1.Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades no âmbito do 

DNIT, no tocante à suposta ocupação irregular de faixa de domínio localizada na BR-135, entre 

os municípios de Bacabeira, Santa Rita, Itapecuru Mirim e Matões do Norte, todos no estado do 

Maranhão. 2. O Dnit informou que foram emitidas notificações e adotadas medidas com o fito de 

legalizar o processo deregularização da faixa de domínio da União na BR-135. 3. O Procurador 

oficiante determinou o arquivamento do feito, ante a ausência de irregularidades a justificar o 
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prosseguimento das investigações, além de salientar anão atribuição do órgão ministerial para 

acompanhar passivamente procedimentos administrativos do Dnit e a não inviabilidade de 

abertura de nova investigação caso surjam fatos novos. 4. 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: 1.20.000.000471/2018-15 - Eletrônico  Voto: 900/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA SEDE DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO EM MATO GROSSO ÀMEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE ÀINCÊNDIO E 

PÂNICO. INSTRUÇÃO DO FEITO. ENCAMINHANDO OALVARÁ DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 

MATO GROSSO EM 30 DE MARÇO DE 2022, COM VALIDADE ATÉ 30 DE MARÇO DE 

2024. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. 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. 

 

072. Processo: 1.22.000.000248/2022-71 - Eletrônico  Voto: 896/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar a paralisação dos prazos 

processuais durante a pandemia de Covid-19, promovida pela Resolução nº 940/2020 do 

Conselho Federal de Serviço Social. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a 

revogação do citado normativo e o retorno da fluência dos prazos. 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: 1.22.002.000099/2021-40 - Eletrônico  Voto: 839/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

UBERABA-MG  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MUNICÍPIO DE UBERABA. 1. Procedimento 

preparatório instaurado para apurar supostas deficiências no atendimento médico de 

urgência/emergência, da área de cardiologia, no HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM. 2. Após a devida 

instrução do feito, o membro ministerial salientou que a questão trazida aos autos atine, 

fundamentalmente, à gestão e regulação local do SUS, que compete à Secretaria de Saúde de 

Uberaba/MG, da qual o HC/UFTM é um dos prestadores. 3. Por outro lado, destacou que tramita 

no MP/MG procedimento administrativo a respeito, a saber, o IC nº 0701.14.000327-1. 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. 

 

074. Processo: 1.22.005.000412/2019-03 - Eletrônico  Voto: 884/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 

regularidade na execução da obra do Programa Pró-Infância no município de Fruta de Leite/MG. 

2. Oficiado, o município informou que a escola se encontra em pleno funcionamento e 

encaminhou o código INEP(31249823). 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do 

feito, tendo em vista que a obra objeto do Termo de Compromisso nº 5131/2013 foi efetivamente 

concluída. 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. 

 

075. Processo: 1.22.005.000422/2019-31 - Eletrônico  Voto: 916/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado, a partir do 

Ofício nº 165/2019, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar a situação da seguinte 

obra relacionada ao PROINFÂNCIA no município de Jequitaí/MG, ID 18971 "construção de 

escola de educação infantil, tipo C, objeto do Convênio 1787/2011, status "concluída". 2. 

Oficiado, o FNDE esclareceu que " Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle do Ministério da Educação -SIMEC, verificamos que a obra ID 18971, está 

concluída. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes 

fundamentos: a) a obra não está abandonada; pelo contrário, já atingiu 100% de avanço. Embora 

o município tenha apontado a existência de irregularidades que impediram a expedição do código 

INEP da obra, foi informado que ela já está em funcionamento, servindo de anexo para a única 

creche credenciada no município e b) levando tudo isso em consideração, sobretudo que a obra 

já está finalizada, pendente de irregularidades que podem ser contornadas em âmbito 

administrativo, não se pode presumir maiores ilegalidades, de modo a levar o Ministério Público 

a acompanhar de forma indefinida a questão, trabalhando com a ilicitude em potencial, futura e 

incerta ou com meras conjecturas de porvindouras desconformidades. 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. 

 

076. Processo: 1.26.000.000313/2020-58 - Eletrônico  Voto: 941/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO COREN/PE. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pelo Conselho 

Regional de Enfermagem de Pernambuco. 2. As irregularidades foram assim descritas: i) o prédio 

onde funcionava a sede do Coren/PE, localizado na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, 

Recife/PE, está abandonado; há uma faixa indicando que se encontra em manutenção corretiva, 

o que, contudo, aguarda análise da Comissão de Planejamento; ii) na garagem da antiga sede, 

existem três carros abandonados; iii) o aluguel da atual sede é superior a R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais) e não atende às exigências do Projeto Básico; iv) houve a demissão de todos os cargos 

comissionados, com direito a todos os benefícios, e a readmissão com salários maiores, inclusive 

com exames demissionais e admissionais custeados pelo Conselho; v) a assessoria jurídica 

recebe, além do salário, os honorários dos débitos executados. 3. Após instrução, o membro 

oficiante acolheu a fundamentação do COREN/PE e 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. 

 

077. Processo: 1.27.000.000273/2022-79 - Eletrônico  Voto: 856/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PIAUI  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar possível irregularidade no Edital de Processo 
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Seletivo Simplificado nº 01/2022, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 

Piauí (CRMV/PI), para contratação de advogado por tempo determinado. 2. Considerando os 

fatos apontados na representação e a resposta apresentada pelo Conselho Regional, foi expedida 

recomendação para que o órgão promovesse a retificação do edital e as devidas correções. 3. 

Cumpridas as determinações constantes da recomendação, com a prorrogação das inscrições por 

mais cinco dias úteis, especificação/aclaramento a respeito da pontuação para comprovar 

experiência e correção quanto a um dos critérios de desempate na entrevista, 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. 

 

078. Processo: 1.28.100.000019/2020-43 - Eletrônico  Voto: 903/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MOSSORO-RN  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar possíveis irregularidades na destinação de habitações provenientes do Programa "Minha 

Casa, Minha Vida". 2. Arepresentante alega que, por meio de fiscais da Caixa Econômica Federal 

e funcionários da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, teve notícia de que existem muitas casas 

oriundas do Programa "Minha Casa, Minha Vida" abandonadas, "provavelmente por falta de 

pagamento dos adquirentes dos imóveis", as quais são localizadas nos bairros Santa Júlia e 

Abolição V, ambos em Mossoró/RN. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

sob o seguinte fundamento:"Da análise das informações e documentos anexos aos autos, verifica-

se que não há razão para continuidade do presente Inquérito Civil, tendo em vista a ausência de 

irregularidades que possam ensejar a atuação deste órgão ministerial, uma vez que é possível 

concluir pelo acompanhamento das irregularidades verificadas nos autos pela própria GIHAB/SR 

- Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal em Mossoró/RN, bem como 

pela adoção das medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR, relativos 

aos imóveis objeto dos autos, conforme prevê a legislação vigente". 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: 1.30.001.001232/2021-13 - Eletrônico  Voto: 862/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÂO DOS ATOS ADMINSTRATIVOS 

EM GERAL. MARINHA DO BRASIL. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar suposta 

ilegalidade exercida contra servidores do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de 

Janeiro/RJ, referente à proibição de uso de aparelhos celulares no local. 2. Oficiado, o 

Comandante do CIAA informou haver efetivamente restrição ao uso dos aparelhos no interior do 

Centro, nos termos da Ordem Interna nº 2-20C e do Boletim de Ordens e Notícias nº 682/2019. 

3. Não cabe ao Ministério Público interferir nos critérios de oportunidade e conveniência dos atos 

administrativos de organização e disciplina da estrutura militar, tendo o CIAA atuado dentro dos 

limites de suas atribuições e em respeito às normas e aos procedimentos que o regem. 3. O 

Membro oficiante determinou o arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades, não se 

justificando o prosseguimento das investigações. 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: 1.30.001.003597/2020-00 - Eletrônico  Voto: 926/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DEATOS ADMINISTRATIVOS EM 

GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a viabilidade para a propositura de ação de 

cancelamento de naturalização de pessoa suspeita de se aproveitar de documentos falsos para 
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obter a nacionalidade brasileira. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, ante a 

ausência de trânsito em julgado da ação de opção pela nacionalidade brasileira, previamente 

ajuizada pelo interessado, e a falta de implementação dos trâmites burocráticos para a alteração 

do regime de nacionalidade nos órgãos de registro competentes. PELA HOMOLOGAÇÃO, NO 

ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE E REMESSAÀ 2ª CCR.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF para análise. 

 

081. Processo: 1.30.005.000392/2017-29 - Eletrônico  Voto: 883/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação que reproduz documento 

encaminhado à Ouvidoria da ANVISA informando possíveis irregularidades na execução dos 

serviços de esterilização de material e péssimas condições de trabalho na Central de Material e 

Esterilização do Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP/UFF. 2. Após diversas diligências 

in loco e expedição de Termos de Intimação para cumprimento das exigências, a Subsecretaria 

de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, em 02de março de 2022, informou o cumprimento das 

exigências.3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, por não observar por parte 

da administração do HUAP, qualquer irregularidade ou desídia de seus servidores para com a 

adequação sanitária do hospital, vez que sempre procurou atender as notificações dos órgãos de 

vigilância sanitária. 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: 1.30.007.000184/2020-13 - Eletrônico  Voto: 885/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROPOLIS/TRES RI  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a suposta impossibilidade encontrada pelos 

Oficiais de Justiça Avaliadores Federal (OJAFs) para procederem à comunicação de atos oficiais 

e demais diligências expedidas por ordem judicial à agência do INSS no município de 

Petrópolis/RJ, durante a Pandemia da Covid-19, em razão da inexistência de canal oficial 

eletrônico adequado. 2. Em resposta às diligências promovidas ao longo da instrução, a Gerência 

Executiva do INSS em Petrópolis esclareceu que o canal de comunicação adotado pelo órgão 

para recebimento de comunicações judiciais é o e-mail institucional gexptp@inss.gov.br.3. 

Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara Federal de Petrópolis informou que os problemas enfrentados 

pelo OJAF na utilização do canal de comunicação remota mantido com o INSS/Petrópolis 

cessaram, tendo sido regularizado o recebimento de intimações eletrônicas por aquele meio. 4. 

Nesse contexto, considerando que os problemas que ensejaram a instauração do presente 

inquérito não mais subsistem, o membro oficiante promoveu o seu 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. 

 

083. Processo: 1.33.002.000632/2020-17 - Eletrônico  Voto: 901/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CONCORDIA-SC  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019. 1. Procedimento 

administrativo instaurado, inicialmente, para apurar a situação de eventuais obras nos municípios 

inseridos na atribuição da PR/SC. Após análise das respostas ofertadas pelos referidos entes, 

verificou-se que as apurações deveriam prosseguir somente em relação aos municípios de 

Abelardo Luz, Ipuaçu e Pinhalzinho/SC, que foram novamente oficiados para apresentar 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 31 

 

 

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. 

 

informações atualizadas sobre o andamento das obras. 2. Após a devida instrução do feito, o 

membro ministerial determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que: (i) as obras 

em Pinhalzinho (CEIM SANTO ANTONIO - Termo de Compromisso PAR 121478/2018) e 

Ipuaçu (Termo de Compromisso PAC2 nº 6081/201) estariam paralisadas em razão de falta de 

repasses de recursos pelo FNDE, bem como que os referidos termos de compromisso ainda se 

encontram vigentes, motivo pelo qual ainda não entraram na fase de prestação de contas. Não 

exigem, pois, providências imediatas; (ii) segundo informado pelo Município de Pinhalzinho, o 

ente assumirá com recursos próprios a obra do CEIM Santo Antônio, bem como segue em 

tratativas com o FNDE em relação às obras da Creche Pioneira (ID1087673); (iii) há previsão de 

término das obras no Município de Abelardo Bueno para o final do ano, à vista da informação da 

municipalidade no sentido de que contactou a construtora responsável pelo atraso na obra. 3. As 

justificativas alinhadas na promoção de arquivamento justificam sua homologação. Impositivo, 

contudo, a instauração de procedimento para acompanhamento das obras no município de 

Aberlardo Luz. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE, 

RESSALVADO, CONTUDO, O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO A 

ACOMPANHAR AS OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO PROINFÂNCIA NO 

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ.  
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, ressalvado, contudo, o retorno dos autos à origem para instauração de procedimento 

administrativo voltado a acompanhar as obras financiadas com recursos do proinfância no 

município de Abelardo Luz. 

 

084. Processo: 1.33.005.000121/2020-67 - Eletrônico  Voto: 849/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE-SC  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. MEDIDAS DE ATUAÇÃO NO 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. 1. Inquérito civil instaurado com a finalidade de 

averiguar as medidas de atuação no enfrentamento da pandemia de Covid-19, tendo em vista a 

existência, na área de atuação da Procuradoria da República no Município de Joinville-SC, do 

Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola e dos Portos de Itapoá e de São Francisco do Sul, locais 

com movimentação diária de pessoas e bens oriundos de diversas localidades nacionais e 

internacionais. 2. Informações ofertadas durante a instrução do feito permitiram evidenciar a 

adoção de medidas voltadas à prevenção e fiscalização da disseminação da doença em 

consonância às recomendações sanitárias e das autoridades políticas competentes. 3. Aliado a 

isto, o arrefecimento dos casos de COVID e até o abrandamento das medidas de controle levaram 

o Procurador da República oficiante a concluir que restou exaurido o objeto do presente inquérito 

civil, 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. 

 

085. Processo: 1.34.004.000617/2021-94 - Eletrônico  Voto: 846/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 1. Inquérito Civil 

instaurado para apuração de denúncia de compartilhamento da base de dados do INSS para uso 

de instituições de crédito consignado. 2. O INSS não excluiu a possibilidade de que dados de 

beneficiários tenham vazados. Contudo, esclareceu trabalhar continuamente para o 

aprimoramento da segurança da informação mediante o aperfeiçoamento de políticas de criação 

de ambientes seguros para os beneficiários. 2.1. Ressaltou ainda, que ações de privacidade ou não 

por parte das Instituições Financeiras não são de sua responsabilidade, sendo facultado aos bancos 

a possibilidade de compartilharem informações cadastrais dos beneficiários, consoante previsão 

do artigo 4º da Lei Complementar nº 166/2019. 3. O Procurador oficiante determinou o 

arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades, considerando que existem mecanismos 

de segurança de dados e controle emitidos contratualmente entre o INSS e os agentes 

conveniados, além de toda a legislação regulando e disciplinando o serviço de empréstimo 
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bancário, além do fato que a realização de propaganda, independente da forma adotada, é um ato 

autônomo de cada instituição financeira. Como visto, um ato exclusivo de um terceiro que não 

pode ser atribuído ao INSSou a Dataprev.. 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: 1.34.004.001369/2018-01 - Eletrônico  Voto: 893/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

supostas irregularidades em procedimentos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo (CREMESP), no tocante à infrações profissionais médicas, considerando o teor da 

Resolução nº 324/2018 (atualmente revogada pela nº 327) que, aparentemente, haveria criado 

situação onde restaria possibilitado o arquivamento sumários dos casos pela Câmera de 

Admissibilidade, sem abertura de sindicância. 2. Oficiado, o CFM informou que o ato normativo 

em comento, do ponto de vista da ilegalidade, não se encontraria ferindo o Código de Processo 

Ético-Profissional da categoria ao afastar a exigência de instauração de sindicância nas denúncias 

recebidas, assim como também por garantir ao denunciante dupla revisão em caso de 

arquivamento da denúncia, sendo ainda mantida a observância aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 3. O Procurador oficiante determinou o arquivamento do feito ante a ausência 

de irregularidades a justificar o prosseguimento das investigações. 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. 

 

087. Processo: 1.34.006.000141/2014-42 Voto: 855/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GUARULHOS/MOGI  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSTRUÇÃO DE CAPS. 1. Inquérito Civil instaurado a 

partir do encaminhamento de ofício da Procuradoria Federal dos Direitos Humanos, com o fim 

de acompanhar a execução de serviços e construção das unidades de atendimento da Rede de 

Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde no âmbito de jurisdição da Procuradoria no 

Município de Guarulhos/SP. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

considerando que foi possível verificar que em todos os municípios analisados a verba federal foi 

utilizada para construção de unidades de atendimento da Rede Atenção Psicossocial do Sistema 

Único de Saúde, com exceção do município de Ferraz de Vasconcelos que devolveu a verba ao 

Ministério da Saúde, sendo que em alguns não foi possível a sua implementação, em razão de 

fatores diversos, devidamente motivados, pelo agente 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. 

 

088. Processo: 1.34.023.000121/2021-92 - Eletrônico  Voto: 877/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SAO 

CARLOS-SP  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EBSERH. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades praticadas pela 

EBSERH referentes à administração do Hospital Universitário da UFSCar, no que tange à suposta 

incompatibilidade entre a data de remoção/nomeação de empregado, além do fato deste não ter 

cumprido o período de experiência no novo cargo para a nomeação. 2. Oficiada, a EBSERH 

esclareceu que a transferência do empregado ocorreu em 07/07/2021, tendo participado do 

processo seletivo publicado em 06/08/2021enomeação em 10/09/2021. No tocante à experiência, 

alegou que o empregado já integrava os quadros da instituição, ainda que em cargo diverso, bem 
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como o fato de ter havido ulterior afastamento desse requisito temporal pela Norma SEI nº 

3/2021/DGP-EBSERH. 3.Omembro oficiante destacou a ausência de elementos que justifiquem 

a anulação da movimentação do empregado e promoveu o arquivamento do feito, por 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. 

 

089. Processo: 1.36.002.000038/2021-97 - Eletrônico  Voto: 888/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

TOCANTINS  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar possíveis irregularidades no 

processo de consulta para a eleição da nova reitoria da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dado que (i) o tema já foi objeto da Notícia de 

Fato n° 1.36.000.000451/2021-71, na qual foi proferido despacho de indeferimento de inquérito 

civil após a UFT prestar explicações sobre a não realização de procedimento informal de 

formação de lista tríplice de docentes para a escolha de Reitor e Vice-Reitor; (ii) a Lei nº 5.540/68 

(art. 16, III) estabelece que, para haver uma possível consulta informal, esta, necessariamente, 

tem que ser ordenada e normatizada pelo colegiado máximo da instituição, o que não ocorreu e 

(iii) o Conselho Superior optou por compor a lista tríplice exclusivamente pelo meio formal e, 

nesse sentido, a consulta informal realizada pelos sindicatos e por alguns estudantes não tinha 

cobertura jurídica vinculante. 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. 

 

090. Processo: 1.20.000.000497/2017-74 Voto: 880/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito civil instaurado com o fito de apurar supostas irregularidades nas 

condições de acessibilidade e qualidade do serviço prestado pelo Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá-MT. 2. O membro oficiante 

promoveu o arquivamento do feito, por ausência de irregularidade, considerando que o Centro de 

Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá-MT respeita as 

medidas sanitárias de âmbito nacional, aprimorou o atendimento eletrônico, deu continuidade ao 

atendimento ao público, mediante agendamento, bem como implementou novos canais de 

atendimento on line, não havendo outros elementos de informação que indiquem a existência de 

inadequação dos serviços prestados na unidade. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE 

E PELO ENVIO ÀPFDC PARA ANÁLISE DA MATÉRIA RELATIVA ÀSUA 

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

arquivamento, no âmbito das atribuições da 1ª CCR, acolhendo como razões de decidir, os 

fundamentos invocados pelo membro oficiante e pelo envio àPFDC para análise da matéria 

relativa à sua competência. 

 

091. Processo: 1.20.005.000126/2021-29 - Eletrônico  Voto: 865/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT  
Relatora: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 

MONITORAMENTO DO TRÁFEGO. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir do 

recebimento de relatório da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato 

Grosso, no qual se apontava para a necessidade de instalação de câmeras com reconhecimento 

óptico de caracteres (OCR), na região sul do estado, para reprimir a burla aos sistemas de 

fiscalização por indivíduos que trafegam em rotas alternativas às Rodovias BR-163 e BR-364. 2. 

Não tendo sido constatadas quaisquer irregularidades, seja por parte do DNIT, seja por parte da 

empresa responsável pela administração de trechos da Rodovia BR-163, que justificassem a 
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continuidade da atuação do MPF no presente procedimento, o membro oficiante promoveu o seu 

arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE E ENVIO À 7ª CCR PARA PROVIDÊNCIAS QUE JULGAR 

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

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e 

Revisão para análise. 

 

92. Processo: 1.24.000.000072/2022-83 - Eletrônico  Voto: 921/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. EDUCAÇÃO. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. 1. Trata-se de noticia de fato 

instaurada para apurar suposta irregularidade consistente na ausência de rateio das sobras dos 

recursos do FUNDEB entre os profissionais de educação (salvo os professores) do Município de 

Mataraca/PB. 2. A Prefeitura informou que o pagamento de rateio do novo FUNDEB se aplica às 

parcelas que "sucederem a Lei n.° 14.276 de 27.12.2021", que alterou a Lei nº 14.113/2020 e 

incluiu os profissionais de funções de apoio como profissionais da educação básica. 3. O membro 

oficiante promoveu o declínio de atribuição ao MP/PB por ausência de desvios ou apropriação de 

recursos do FUNDEB, considerando que o questionamento envolve pagamento de verbas a 

servidores municipais. 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. 

 

093. Processo: 1.00.000.007599/2022-71 - Eletrônico  Voto: 897/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. 

Trata-se de representação que requer intervenção do Ministério Público Federal junto à Caixa 

Econômica Federal para renegociar contrato imobiliário do representante, considerando que foi 

informado que, devido ao inadimplemento, o imóvel foi vendido em leilão. 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, além de alegar não ter sido bem assistido pela Defensoria Pública. 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". 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. 

 

094. Processo: 1.00.000.007815/2022-88 - Eletrônico  Voto: 933/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 1. Procedimento Administrativo que objetiva averiguar a pendência de pedido de 

aposentadoria por invalidez, em razão de alegada esquizofrenia e epilepsia. 2. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento do feito, dado que o Ministério Público Federal não pode 

tutelar interesses individuais, na forma do art. 4º, § 4º, da Resolução CNMP 174/2017. 3. O 

representante apresentou documento que comprova o acometimento de graves doenças, o que foi 

recebido como recurso. 4. A decisão de indeferimento foi mantida pelos seus próprios 

fundamentos. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 

ARQUIVAMENTO EACOLHENDO, 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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095. Processo: 1.00.000.007816/2022-22 - Eletrônico  Voto: 922/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada por cidadão que pleiteia 

ajuda para obter êxito em pedido de isenção do Imposto de Renda sobre sua aposentadoria, por 

supostos problemas de saúde, o qual foi negado administrativamente pelo INSS.2. Tendo em vista 

se tratar de típica situação envolvendo direito individual disponível, o membro oficiante indeferiu 

a instauração da Notícia de Fato. 3. Notificado, o representante apresentou recurso reiterando as 

razões expostas na inicial e alegando não concordar com a informação da OAB e do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), de que poderia, se assim entendesse, 

aviar seu pleito em juízo. 4. Decisão de arquivamento mantida pelos 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. 

 

096. Processo: 1.11.000.001049/2021-83 - Eletrônico  Voto: 899/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. DENÚNCIA DE SUPOSTA VACINAÇÃO 

IRREGULAR CONTRA COVID-19 DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS (UFAL) QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE EXTENSÃO PAESPE. 

UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSOR VOLUNTÁRIO DO PAESPEPARA SE 

VACINAREM, EM DESACORDO COM A LISTA DE PRIORIDADES ESTABELECIDA. 

ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO MEMBRO OFICIANTE NO ÂMBITO DE SUA 

ATUAÇÃO TENDO EM VISTA O ESTÁGIO ATUAL DO PROGRAMA VACINAL 

CONTRA ACOVID-19. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PRESENTE APURATÓRIO. 

INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO ÂMBITO 

DA 2ªCCR NA PR/AL PARA APURAR A CONDUTA DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO 

FALSA COM O FITO DE PROPORCIONAR PRIORIDADE A QUEM NÃO PODERIA 

OSTENTAR TAL CONDIÇÃO. 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: 1.11.000.001122/2017-31 - Eletrônico  Voto: 947/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito civil instaurado com 

base em representação de particular que relatou supostas irregularidades na atuação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO no âmbitodo Estado de Alagoas, 

mais precisamente no que diz respeito à forma de indicação dos funcionários;à falta de 

qualificação técnica deste se de local inadequado para se fazer a medição e aferição de carga 

perigosa. 2.Realizadas as necessárias diligências instrutórias, identificou-se que o INMETRO no 

âmbito do Estado deAlagoas atualmente funciona por meio dades centralização de atribuições do 

órgão para o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas - INMEQ/AL, conforme entabulado 

no Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº 20/2020. Eque o órgão estadual tem se 

valido de servidores ativos cedidos pelo Estado de Alagoas, da Bahia e de prefeituras municipais 

alagoanas para compor os seus quadros, aos quais foram e são oferecidos diversos cursos de 

formação e especialização para o escorreito exercício da função junto ao órgão, não tendo sido 

identificada até o momento falha de ordem administrativa relativa ao cumprimento dos requisitos 

mínimos de qualificação técnica do quadro funcional. 3.Quanto à alegação de que o órgão não 

dispõe de local adequado para a realização de testes e aferições de cargas perigosas e de outras 

mercadorias, apurou-se que tal serviço deixou de ser prestado no ano de 2009 em atendimento à 

recomendação CPDAnº 02/2009, estando o INMEQ/AL atualmente prestando apenas os serviços 

de verificação e certificação de pesos até 20kg, balanças de até 300kg, 

esfigmomanômetrosanalógicos e digital e medidores de volumes até 20l, tudo conforme as 

normas vigentes do INMETRO. 4.À base dessas informações o Procurador da República oficiante 
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promoveu o arquivamento do feito à consideração de não terem sido confirmadas as 

irregularidades inicialmente suscitadas, estando regular o funcionamento do serviço de 

metrologia no âmbito do Estado de Alagoas. PELAHOMOLOGAÇÃO, 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: 1.11.001.000043/2022-60 - Eletrônico  Voto: 850/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

apurar notícia de retorno às aulas presenciais no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), campus 

Santana do Ipanema, considerando-se o contexto fático de agravamento da situação 

epidemiológica diante do surto de H3N2 e o aumento de casos de Covid-19. 2. Oficiada, a 

Instituição de Ensino informou ter adotado medidas para evitar a disseminação do vírus, incluindo 

providências estruturais e sanitárias, bem como informou sobre reunião a ser realizada com o 

intuito de implementação do passaporte vacinal. 3. O MPF expediu recomendação à Direção-

Geral do campus Santana do Ipanema condicionando o acesso ao campus à comprovação da 

situação vacinal até a segunda dose, havendo o atendimento das medidas recomendadas. 4. O 

Procurador oficiante determinou o arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades a 

justificar o prosseguimento das investigações. 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. 

 

099. Processo: 1.14.000.000315/2021-49 - Eletrônico  Voto: 857/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

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

apurar a existência de medicamentos e dos insumos necessários para fazer frente a ocorrência da 

segunda onda da COVID-19 nos municípios baianos de Dias D"Ávila, Jaguaripe, Madre de Deus, 

Mata de São João, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde e Simões Filho. 2. 

Após informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, o membro oficiante 

promoveu o arquivamento do feito considerando a correta aplicação dos recursos destinados ao 

enfrentamento da segunda onda da COVID-19. 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. 

 

100. Processo: 1.14.000.000398/2020-95 - Eletrônico  Voto: 866/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado, a partir de 

representações, para apurar supostas irregularidades relativas ao curso de medicina da UNIFAS 

(entidade mantenedora da Faculdade UNIME). 2. De acordo com o relatado, aditamentos e novas 

cobranças efetuados pela IES impediram o acesso ao Hospital Ana Neri e em outros campos para 

o curso de estágio em regime de internato, enquanto as mensalidades e a rematrícula não fossem 

efetivadas. 3. O FNDE informou que há regularidade na atuação da instituição em aditar as 

mensalidades e o Ministério da Educação informou ter a UNIME assegurado que os estudantes 

de medicina nominados na representação encontrar-se-iam devidamente matriculados e cursando 

as disciplinas do estágio obrigatório. 4. O Procurador oficiante determinou o arquivamento do 

feito por considerar ainda que a Faculdade UNIME está em processo de regularização junto ao 

MEC bem como por haver acompanhamento por parte da Pasta sobre os índices de qualidade do 

curso de medicina da UNIFAS. 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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101. Processo: 1.14.000.000968/2021-28 - Eletrônico  Voto: 981/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

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

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DIFICULDADES DE ACESSO AO APLICATIVO 

CAIXA TEM E, CONSEQUENTEMENTE, AO BENEFÍCIO AUXÍLIO EMERGENCIAL. 

NOTÍCIA DA CEF DE QUE A REPRESENTANTE LOGROU ACESSAR O APLICATIVO. 

INÉRCIA DA NOTICIANTE QUANDO INSTADA A SE MANIFESTAR SOBRE ESTA 

INFORMAÇÃO. 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. 

 

102. Processo: 1.14.000.002274/2021-25 - Eletrônico  Voto: 908/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento preparatório instaurado com 

base em representação de particular que narrou estar enfrentando dificuldades para a a 

imunização de sua progenitora para o vírus da Covid-19 por ela não possuir nenhum documento 

pessoal. 2.Devido à insuficiência de informações aptas à deflagração do procedimento, a 

representante foi oficiada por duas vezes para que trouxesse elucidações à narrativa inicial. 3.Face 

à inércia da representante, 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. 

 

103. Processo: 1.14.012.000081/2018-03 Voto: 886/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE IRECÊ-

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

averiguar a falta de segurança da Agência da Previdência Social (APS) no Município de Irecê/BA, 

ante as ameaças sofridas pelos respectivos servidores em razão do exercício do cargo. 2. O 

membro oficiante promoveu o arquivamento, dados a implementação de serviços de 

monitoramento no interior da APS e o treinamento da equipe de segurança que atende a agência 

local. 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: 1.15.004.000098/2019-03 - Eletrônico  Voto: 975/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRATEÚS/TAUÁ-CE  
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 seis obras relacionadas ao PROINFÂNCIA no município de 

Monsenhor Tabosa/CE. 2. Verificou-se que as obras realizadas junto ao município foram 

concluídas e estão em pelo funcionamento, sendo apresentados os respectivos códigos INEP. 3. 

Autos arquivados ante a 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. 

 

105. Processo: 1.16.000.001607/2022-13 - Eletrônico  Voto: 892/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 

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

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Notícia de Fato autuada, a partir de 

representação, em que o manifestante alega demora por parte da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) para realização de reanálise de sua prova referente ao XXXIII Exame de Ordem 

Unificado. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que 

a demanda se trata de direito individual disponível, cuja defesa pelo MPF é vedada. 3. Notificado, 

o representante interpôs recurso contra a decisão de arquivamento, alegando a existência de 

prejuízo, de forma coletiva, aos candidatos na hipótese em que a ouvidoria da OAB não se 

posicione em determinado tempo acerca do Exame de Ordem. 4. Mantido o arquivamento pelo 

membro oficiante. 5. Não há previsão no edital de abertura do certame de que poderiam ser 

interpostos recursos/reclamações perante a Ouvidoria. Nesse sentido, o item 5.12 do edital é 

expresso ao disciplinar que tal competência é exclusiva de Banca Recursal designada para esse 

mister. 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. 

 

106. Processo: 1.19.001.000248/2021-76 - Eletrônico  Voto: 864/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

IMPERATRIZ-MA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar notícia de que a Universidade Paulista (UNIP), Polo Imperatriz/MA, estaria 

concluindo a turma do curso de Enfermagem 2021 sem que os alunos tenham feito o estágio 

probatório. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de omissão 

do Ministério da Educação, que por provocação do MPF, investiga os fatos. 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: 1.20.000.000498/2018-08 - Eletrônico  Voto: 925/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. EXPEDIENTE DESTINADO A 

APURAR ESPECIFICAMENTE A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MATO GROSSO (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO) A MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. 

INSTRUÇÃO DO FEITO. ÓRGÃO INFORMOU A REGULARIZAÇÃO DE SEU EDIFÍCIO, 

APONTANDO QUE O COMPETENTE ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO FOI EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO 

EM MARÇO/2022. CORREÇÃO DA 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. 

 

108. Processo: 1.20.004.000185/2021-15 - Eletrônico  Voto: 878/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. FORNECIMENTO DE 

VACINAS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar notícia de ausência de imunizantes 

suficientes para a aplicação da segunda dose da Coronavac em municípios situados na área de 

atribuição da PRM Barra do Garças-MT. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do 

feito, sob o fundamento de que todas as municipalidades que outrora enfrentaram problemas para 

cumprir tempestivamente o esquema vacinal em relação aos grupos prioritários, hoje já 
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vacinaram ao menos 51% de sua população vacinável. Fato que indica não persistir problemas 

com o abastecimento de vacinas contra a covid-19. 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. 

 

109. Processo: 1.21.004.000123/2020-87 - Eletrônico  Voto: 860/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CORUMBÁ-MS  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA. PROJETO DE 

ASSENTAMENTO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar o cumprimento das condicionantes 

às quais o município de Corumbá/MS se obrigou em relação à área do Assentamento Taquaral, 

em especial para a construção de infraestrutura no local.2. Ao longo da instrução verificou-se que 

o município tentou viabilizar a instalação de escola em parceria com a Escola Família Agrícola e 

com a EMBRAPA e a implementação de Projeto de Atividade de Neutralização de Carbono e de 

Unidades de Beneficiamento de Leite e Derivados, dentre outras iniciativas, as quais não 

lograram êxito devido à falta de recursos financeiros e às restrições impostas pela pandemia 

daCovid-19. 3. Diante da constatação de que o INCRA tem buscado solução administrativa para 

a situação do uso e ordenamento da área em questão em prol da comunidade rural assentada e 

dado o extenso lapso temporal decorrido, tendo em vista que os fatos examinados tiveram início 

no ano de 1998,sem que se possa levar a efeito qualquer medida efetiva por parte do MPF, 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. 

 

110. Processo: 1.22.003.000436/2019-74 - Eletrônico  Voto: 979/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA-MG  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito civil instaurado de ofício para 

apurar a existência de eventual impedimento para a instalação de novos cursos de medicina na 

cidade de Uberlândia/MG. 2. Instruído o feito apurou-se junto ao Ministério da Educação que a 

Lei nº 12.871/2013, institutidora do Programa Mais Médicos, exige para a autorização de abertura 

de novos cursos de medicina a prévia realização de chamamento público por meio do qual são 

analisadas a relevância e a necessidade social do curso com fins ao provimento de demandas do 

SUS na localidade. 3. Este procedimento, no entanto, foi suspenso no ano de 2018, por meio da 

Portaria nº 238 do Ministério da Educação, pelo prazo de 5 anos. 4. Identificado, então, que a 

vedação à instalação de novos cursos decorre de imposição da normatividade vigente. 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: 1.22.010.000179/2021-04 - Eletrônico  Voto: 845/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar o 

atendimento profissional de bolsista do Projeto Mais Médicos para o Brasil acometido por Covid-

19 no Município de Dom Cavati/MG. 2. Instaurada Notícia de Fato para apurar a repercussão 

criminal dos fatos noticiados. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, tendo 

em vista a instauração do Processo Administrativo SEI nº 25000.152577/2020-89 pela Secretaria 

de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde para apuração dos fatos. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 40 

 

 

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. 

 

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

arquivamento. 

 

112. Processo: 1.22.012.000074/2022-16 - Eletrônico  Voto: 887/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. 

Notícia de fato autuada a partir de representação, onde a requerente relata que o filho, aluno do 

curso técnico de agropecuária da Universidade Federal de Viçosa, vem sofrendo restrições em 

suas atividades perante a Universidade em decorrência da ausência de apresentação da carteira 

de vacinação, causando-lhe constrangimento e violação a seus direitos fundamentais. 2. O 

Membro oficiante promoveu o arquivamento do feito considerando a ausência de irregularidades 

referentes ao condicionamento do exercício de direitos à comprovação da cobertura vacinal, nos 

termos da ADI6586 do STF, bem como por considerar a autonomia das Instituições de Ensino 

Superior em se autor regulamentarem e normatizarem sobre o uso de seus espaços, e assim, 

poderem exigir a comprovação do passaporte vacinal, nos termos do art. 207 da CF/88. 3. 

Notificada, a representante interpôs recurso, em que não apresentou fatos novos. 4. O membro 

oficiante manteve o 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. 

 

113. Processo: 1.22.023.000245/2021-99 - Eletrônico  Voto: 951/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO 

OTONI-MG  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). MOROSIDADE. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual 

irregularidade nos atendimentos prestados por Peritos Médicos Previdenciários lotados no INSS, 

APS Capelinha/MG, bem como morosidade no agendamento das perícias. 2. Notificado para 

identificar quais médicos estariam prestando mau atendimento, o representante não indicou quais 

seriam os responsáveis e solicitou o arquivamento dos autos em razão da instauração de um novo 

Posto do Juizado Especial Federal na localidade, o que ajudaria a resolver os problemas com a 

demora nos atendimentos. 3. Registrou-se que a questão da ineficiência do INSS também é objeto 

de atuações do MPF em âmbito nacional, dentre as quais se destaca a autuação do IC nº 

1.16.000.00126/2017-15, no âmbito do qual a PFDC e a PRDC do Distrito Federal recomendaram 

ao Ministério da Economia a realização de concurso público para preenchimento dos cargos 

vagos do INSS, o que seguramente aumentaria a sua eficiência como um todo. 4. Autos 

arquivados ante o exaurimento 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. 

 

114. Processo: 1.23.001.000025/2021-86 - Eletrônico  Voto: 895/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MARABÁ-PA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

PROCESSO SELETIVO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). 1. 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento para verificar o cumprimento de 

Recomendação expedida à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), no 

Procedimento Preparatório nº 1.23.001.000012/2020-26. 2. Foi expedida a Recomendação nº 

02/2020 à Universidade para que "estabeleça critérios objetivos especificamente em relação às 

vagas de seus cursos de graduação destinadas à ampla concorrência, que assegurem o 

preenchimento equitativo destas vagas entre os candidatos contemplados e não contemplados 

pela bonificação de 20% (vinte por cento), sem distinção de origem ou pelo fato de terem 

estudado na rede pública ou particular, respeitada a autonomia universitária." 3. Oficiada sobre o 

acatamento ou não, a Universidade informou que a Recomendação seria "apresentada e discutida 

no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), o qual aprovou a Resolução nº 
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259, de 01 de novembro de 2018, que estabelece parâmetros para utilização do Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU)". 4. Posteriormente, foi novamente notificada para manifestação, mas quedou-

se inerte. 5. O membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos, sob os seguintes 

fundamentos: "O Ministério Público Federal, apesar de poder concluir pela constitucionalidade e 

regularidade da política afirmativa regional, não detém capacidade técnica para fazer a análise 

pedagógica e afirmar se o percentual de 20% discutido é adequado ou não à proteção da região, 

a qual cabe à própria instituição de ensino, dada a sua autonomia universitária".6. Notificado, o 

representante interpôs recurso, argumentando, em síntese, que a autonomia universitária não é 

um direito absoluto e que o MPF ajuizou a ACP nº 00105446020164013803/MG manifestando 

entendimento que o critério regional de bonificação da nota do ENEM para acesso ao curso 

superior viola o princípio da isonomia. 7. O membro oficiante manteve a decisão por seus 

próprios fundamentos. 8. De fato, o mérito da questão encontra-se judicializado, pela ACP nº 

00105446020164013803/MG, que se encontra em grau recursal no TRF da 1ª região. 9. Aplicável 

ao caso o 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, COM A 

CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, com a consequente homologação do arquivamento. 

 

115. Processo: 1.24.000.000713/2018-13 - Eletrônico  Voto: 932/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDEB. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar a ausência de controle eficiente da frequência de servidores remunerados com 

recursos do FUNDEB na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município de Pedras 

de Fogo/PB, identificada a partir de fiscalização promovida pela Controladoria Geral da União. 

2. Oficiado, o município juntou cópias das notas fiscais de novos relógios de ponto biométricos 

adquiridos pela administração municipal em maio de 2021, e posteriormente encaminhou 

documentação que evidencia o funcionamento do sistema de controle de frequência dos 

servidores. 3. Desse modo, uma vez que a situação que ensejou a instauração do presente feito 

foi devidamente solucionada, 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. 

 

116. Processo: 1.24.001.000198/2019-42 - Eletrônico  Voto: 890/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE-PB  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. Inquérito 

civil instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades em imóveis dos condomínios 

Major Veneziano I e II, no Município de Campina Grande/PB, financiados com recursos do 

Programa Minha Casa Minha Vida, consistentes na utilização de imóveis por beneficiários com 

finalidade diversa da prevista. 2. Após novas diligências, em observância à decisão da 1ª CCR de 

não homologação do arquivamento do feito, o membro ministerial salientou que não só a CEF 

está ciente da situação como também vem adotando providências a fim de averiguar as 

irregularidades narradas pelo representante, constatando-se sua atuação administrativa no caso 

em tela, de modo que não se justifica o prosseguimento do presente procedimento, já que não se 

verifica omissão da empresa pública. 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. 

 

117. Processo: 1.25.005.000677/2021-14 - Eletrônico  Voto: 924/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis 

irregularidades relacionadas ao afastamento de servidor da UTFPR, para participação em estágio 

pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP), com base no Edital Conjunto 01/2021- 

PROPPG/PROGRAD/DIRGEP, destinado à seleção de servidores docentes visando o 

afastamento integral para pós-graduação stricto-sensu e pós-doutorado. 2. Em suma, narra a 

representante que: (i) a IN PROPPG/DIRGEP 02/2019 estipula que a sede do programa de pós-

graduação deve estar situada a mais de 150 km do campus de lotação do servidor, para justificar 

o afastamento. Contudo, foi pleiteado o afastamento integral para o estágio, mesmo com as 

atividades em casa (não presenciais na USP), em virtude da pandemia pela Covid-19; (ii) haveria 

dano ao erário em virtude da contratação de professor substituto; (iii) a homologação de inscrição 

do interessado foi irregular, pois o candidato apresentou "carta convite" e não "carta de aceite" 

exigido no item 3.2.2 do edital, além de o documento não ter sido aprovado por órgão da USP; 

(iv) a USP teria informado que o candidato não cumpriu os trâmites para ser aprovado no pós-

doutorado (e-mail de 21/07/2021); (v) não ocorreu, aparentemente, a fiscalização da 

documentação pela UTFPR. 3. Após a devida instrução do feito, o membro ministerial 

determinou o arquivamento do feito. Porém diante de novas alegações da requerente, 

reconsiderou esta promoção e a apuração teve continuidade. 4. Assim é que, muito embora as 

investigações tenham prosseguido, com a oferta de mais esclarecimentos pela UTFPR, pela USP 

e pelo próprio representado, ainda sim não se logrou demonstrar as irregularidades narradas, 

notadamente a argumentação da desnecessidade de afastamento do docente, visto que, ainda que 

não presencial - frise-se, diante da situação atípica vivenciada-, o estágio tem exigido sua 

participação integral, incompatível com a continuidade concomitantede suas atividades na 

UTFPR, bem como da previsão de retorno presencial das atividades do estágio. 5. Estas as razões 

pelas quais 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. 

 

118. Processo: 1.26.002.000114/2019-96 - Eletrônico  Voto: 952/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CARUARU-PE  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar suposto abandono de área pertencente ao DNIT, contígua à Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal em Caruaru/PE. 2. O procedimento foi instaurado mediante o recebimento do 

Relatório de Visita de Inspeção à Delegacia da Polícia Rodoviária, realizada no primeiro semestre 

do ano de 2019, no qual são apontadas irregularidades atinentes ao abandono do imóvel pelo 

DNIT. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, por irregularidade sanada, 

tendo em vista que, conforme informação do DNIT, houve a demolição das edificações 

irregulares encontradas no terreno da União. 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: 1.26.006.000036/2019-90 - Eletrônico  Voto: 912/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. IDENTIFICADO MURO 

IMPEDINDO ACESSO À PRAIA DE ATAPUZ, LOCALIZADO ENTRE OS IMÓVEIS 9 E 10 

DA QUADRA A30, NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE. COMUNICAÇÃO 

AOPROPRIETÁRIO. DESOBSTRUÇÃO DA VIA PÚBLICA REALIZADA. 

IRREGULARIDADE SANADA. 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. 

 

120. Processo: 1.28.000.000659/2020-81 - Eletrônico  Voto: 980/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 
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GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. COVID-19. POSSIBILIDADE DE 

COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA DOS ALUNOS REGULARMENTE 

MATRICULADOS NO ÚLTIMO PERÍODO DOS CURSOS DE MEDICINA, 

ENFERMAGEM, FARMÁCIA E FISIOTERAPIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020. 

PORTARIA N. 374, DE 3 DE ABRIL DE 2020, DO MEC. MUDANÇA NO CENÁRIO 

EPIDEMIOLÓGICO. MENOR DEMANDA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 

DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO MPF. RECOMENDAÇÃO DO MPF NO CASO EM 

TELA NÃO SE REVELA MEDIDA ADEQUADA. 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. 

 

121. Processo: 1.28.000.000952/2020-49 - Eletrônico  Voto: 914/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado para acompanhar 

a implantação e o funcionamento do sistema eletrônico de regulação de leitos hospitalares 

destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 (Regula RN), criado para gerenciar a 

ocupação e disponibilidade desses leitos no estado do Rio Grande do Norte. 2. Foi expedida 

recomendação aos hospitais e às secretarias de saúde do estado e de seus municípios para que 

integrassem o sistema Regula RN, mantendo atualizadas as informações sobre leitos disponíveis 

e bloqueado se informassem a quantidade de respiradores em funcionamento, quebrados e em 

manutenção. 3. Cumprida a recomendação, e diante da informação do Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN), segundo 

a qual a plataforma Regula RN já foi implantada em todas as unidades de referência do estado, 

não havendo mais dificuldades em seu processo de implantação e atualização, 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. 

 

122. Processo: 1.28.100.000034/2022-53 - Eletrônico  Voto: 935/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MOSSORO-RN  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar notícia de que 

servidores lotados do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), lotados em Mossoró/RN, receberam indevidamente adicional de insalubridade no 

período em que o estabelecimento estava fechado em razão da pandemia da Covid-19. 2. As 

diligências realizadas ao longo da instrução não revelaram qualquer indício de irregularidade, 

tendo sido constatado que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade acatou 

determinação do Ministério da Economia, que vedavao pagamento dos adicionais aos servidores 

que estivessem atuando remotamente e adotou as medidas necessárias ao controle dos que 

estavam em trabalho presencial para que fossem efetuados os descontos e pagamentos devidos. 

3. Nesse contexto, dada a não comprovação de prática de ilegalidades por parte dos servidores 

que receberam e nem pelos responsáveis pelos pagamentos, 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. 

 

123. Processo: 1.29.000.001967/2020-97 - Eletrônico  Voto: 929/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a 

regularidade na aplicação de recursos financeiros e materiais da União para o combate ao novo 

coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viamão/RS. 2. O membro oficiante 

promoveu o arquivamento do feito, dado que, à exceção de manifestação de vereador do citado 

município, devidamente encaminhada ao Núcleo de Combate à Corrupção, não se apurou qualquer 

outro indício de malversação de recursos públicos federais por parte da Secretaria Municipal de Saúde 

do município investigado, ressaltando que há acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União e 

pela Rede de Controle da Gestão Pública no Rio Grande do Sul, entidade com representação do 

Ministério Público Federal, dos gastos/utilização de recursos federais para enfrentamento da pandemia. 

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: 1.29.012.000164/2019-42 - Eletrônico  Voto: 843/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GT-PROINFÂNCIA. 1. Procedimento 

instaurado para apurar a situação de uma obra relacionada ao PROINFÂNCIA no município de Vila 

Flores/RS: projeto Creche Pré-Escola, tipo 2,Termo/Convênio nº 46306/2014. 2. Verificou-se que a 

obra foi concluída e está em devido funcionamento. 3. Foi promovido o arquivamento ante a 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. 

 

125. Processo: 1.29.018.000098/2021-75 - Eletrônico  Voto: 964/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ERECHIM/PALMEIRA D  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA. CONSERVAÇÃO DA BR- 

480. NECESSIDADE DE REPAROS NO TRAJETO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ERECHIM/RS 

E BARÃO DE COTEGIPE/RS. EMPRESA RESPONSÁVEL REALIZOU OS REPAROS, 

CONFORME EVIDENCIARAM DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO MPF E RELATÓRIOS DO 

DNIT. OBJETO DO APURATÓRIO ALCANÇADO. 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. 

 

126. Processo: 1.29.020.000060/2017-77 Voto: 859/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO STA CRUZ 

DO SUL - RS  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventual 

irregularidade na execução de obra financiada com recursos do programa federal 

PROINFÂNCIA/FNDE no Município de Arroio do Tigre/RS. 2. O membro oficiante promoveu o 

arquivamento do feito, tendo em vista que a Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente 

encontra-se concluída, seu funcionamento devidamente programado para o início do corrente ano letivo 

e a prestação de contas está pendente devido ao prazo de vigência do instrumento, que ainda não 

expirou. 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: 1.30.001.001213/2020-14 - Eletrônico  Voto: 874/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1.Procedimento Administrativo de acompanhamento 

de Políticas Pública instaurado em atenção ao Ofício Circular nº 08/2020/1ºCCR/MPF, que 

encaminhou a Nota Técnica Conjunta nº 1/2020 - CES/CNMP/1ªCCR/2020 com a finalidade de 

oferecer subsídios de atuação ao Ministério Público brasileiro com relação à pandemia de Covid-19, 

mais precisamente, no caso, no âmbito da PR/RJ. 2.Conforme relatado na promoção de arquivamento, 

para o combate eficiente da pandemia causada pela Covid-19 foram adotadas inúmeras diligências 

extrajudiciais (inclusive com a participação do GIAC) e judiciais, como realização de reuniões com 

Ministério da Saúde, SMS/RJ e SES/RJ, expedições de ofícios, expedição de recomendações, 

representação ao TCU, participação nas audiências dos incidentes pré-processual (mediação) da 

Plataforma do TRF da 3ª Região e propositura de ações civis públicas. 3.A Procuradora da República 

oficiante, então, entendendo que para além dessas medidas, de caráter geral, outras que porventura se 

mostrassem necessárias demandariam a realização de apurações específicas, exigindo, portanto, a 

instauração de procedimentos próprios mais adequados à elucidação de eventuais ilícitos, 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. 

 

128. Processo: 1.30.007.000035/2021-27 - Eletrônico  Voto: 853/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 2ª 

REGIÃO  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.1. Inquérito Civil que objetiva averiguar possível 

desrespeito à fila de prioridades para a vacinação contra aCovid-19 no Hospital Alcides Carneiro 

(HAC), sediado no Município de Petrópolis/RJ. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, 

dado que (i) constatou-se o acatamento da recomendação ministerial conjunta, que propôs a obediência 

às regras de prioridades previstas pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19, conforme o Memorando nº 36/2021 do Departamento de Vigilância de Saúde; (ii) em 

momento mais recente, há informações do alto grau de vacinação dos habitantes do citado município, 

segundo sua respectiva Secretaria de Saúde e (iii) há ampla oferta de imunizantes disponíveis à 

população local.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: 1.33.009.000081/2020-13 - Eletrônico  Voto: 950/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

GERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. 1. Procedimento 

instaurado para averiguar efetivo ressarcimento ao erário decorrente do recebimento indevido do 

benefício de auxílio emergencial por servidores públicos municipais no Estado de Santa Catarina. 2. 

Considerando a apuração dos fatos pelos autos nº 1.33.000.001486/2021-30, verificou-se que foram 

adotadas as medidas cabíveis pelos órgãos responsáveis, consignando-se que quanto aos servidores 

identificados na fraude serão adotadas as medidas cabíveis buscando o devido ressarcimento à União, 

dentre elas o desconto na folha de pagamento. 3. A repercussão criminal dos fatos já foi objeto de 

investigação no PIC nº1.33.000.001357/2020-61.4. Autos arquivados ante o exaurimento 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. 

 

130. Processo: 1.34.008.000252/2021-68 - Eletrônico  Voto: 838/2022 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PIRACICABA/AMERICA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades em projetos 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no município de Piracicaba/SP. 

2. Tendo em vista que na representação foram abordadas diversas questões, como cobrança de 

taxa condominial, negociações irregulares e invasão de unidades residenciais, dentre outras 

supostas ilegalidades, a representante foi notificada para que apresentasse informações 

complementares sobre o caso, todavia não apresentou resposta. 3. O membro oficiante promoveu 
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o arquivamento do feito ao fundamento de que, em sendo a representação genérica, e não tendo 

sido apresentadas informações adicionais pelo representante, não se vislumbram outras 

diligências aptas e eficientes para dar prosseguimento às apurações. 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. 

 

131. Processo: 1.34.012.000207/2020-63 - Eletrônico  Voto: 898/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SANTOS-SP  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de manifestação 

formulada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão/MPF, narrando as seguintes irregularidades na área 

da saúde no município de São Vicente/SP: que após o encerramento do contrato do Programa Mais 

Médicos, o município teria ficado sem médicos; que os leitos existentes seriam em menor número que 

o estipulado pela OMS; e por fim, que o site da prefeitura informa que as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) funcionam 24h, o que não corresponde à realidade. 2. Promovidas diligências 

junto à municipalidade, verificou-se que, embora realmente tenha sido reconhecida a situação inicial 

de falta de médicos e insuficiência de leitos, a situação foi regularizada, tendo a Prefeitura Municipal 

de São Vicente empreendido esforços para sanar os problemas mencionados na representação. 3. Nesse 

contexto, inexistindo fundamento para a propositura de ação civil pública ou adoção de qualquer outra 

medida legal pelo MPF, 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. 

 

132. Processo: 1.34.016.000252/2021-69 - Eletrônico  Voto: 869/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

GERAL. 1. Inquérito civil instaurado para apurar suposto uso indevido de dados pessoais da 

representante junto ao INSS. 2.Após instrução, o feito foi arquivado por falta de hipótese interventiva 

uma vez que a apuração não apontou a ocorrência de falha na prestação do serviço público por parte 

da autarquia previdenciária ou outra questão atrelada à tutela coletiva de direitos. 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. 

 

133. Processo: 1.34.023.000154/2021-32 - Eletrônico  Voto: 905/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SAO 

CARLOS-SP  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. COVID-19. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado, a partir do Ofício Circular nº 5/2021/CNF/GIAC-COVID19, solicitando a 

avaliação do cabimento de instauração de procedimento para a verificação da aplicação de vacina 

contra a Covid 19 com prazo de validade vencido.2. O referido ofício encaminhou, ainda, representação 

da Pastoral Carcerária Nacional, citando matéria veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo, no dia 

02/07/2021, sobre eventual vacinação contra a Covid 19, com doses vencidas, de alguns lotes da 

AstraZeneca na população carcerária. 3.O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o 

fundamento de a questão ora em análise já se encontrava solucionada, revelando que os fatos narrados 

na representação não se confirmaram. 4.Destacou, ainda, que nos autos do PP nº 

1.34.043.000402/2021-15, que tramitou perante a PRM/Osasco/SP, ficou esclarecido que a própria 

Folha de São Paulo reconheceu que a reportagem era incompleta, em errata publicada no dia 

06/07/2021, já que deixou de alertar que "os dados sobre 26 mil doses aplicadas fora do prazo de 

validade poderiam decorrer de erros do sistema do Ministério da Saúde". 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: 1.34.026.000004/2021-07 - Eletrônico  Voto: 949/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE ASSIS-SP  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. LEITOS DE UTI. 1. Procedimento 

administrativo instaurado com vistas a acompanhar as taxas de ocupação de leitos destinados ao 

tratamento de pacientes com diagnóstico de Covid-19 nos municípios da área de atribuição territorial 

da Procuradoria da República em Assis. 2. Após inúmeras diligências, o membro ministral salientou 

que, se o acompanhamento da questão pelo MPF era importante na ocasião em que este feito foi 

instaurado, agora, com o avanço da vacinação, o aperfeiçoamento das técnicas de tratamento dos 

doentes e a experiência acumulada pelos órgãos de saúde ao longo de mais de dois anos de pandemia, 

afigurava-se razoável concluir que a existência de vagas em UTIs deixou de ser motivo de preocupação 

e que, portanto, já não subsistem razões para a continuidade deste procedimento. 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. 

 

135. Processo: 1.14.003.000218/2019-10 - Eletrônico  Voto: 891/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relator: Dr. Onofre de Faria Martins  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019.1. Procedimento 

administrativo instaurado para apurar a situação de obras financiadas com recursos do Proinfância no 

Município de Angical. 2. Durante a instrução do feito, verificou-se que: (i) no SIMEC, a obra da Creche 

Tercina, objeto do Convênio nº 11039/2014 encontrava-se paralisada, registrando percentual de 

execução, à época, de 14%; (ii) segundo informações da municipalidade, houve o rompimento do 

convênio no ano de 2018 e, desde então, o ente público municipal está em o processo de repactuação 

com o FNDE, faltando apenas alguns procedimentos para realizar nova licitação e a retomada da obra. 

3. Diante dessas informações, o membro ministerial concluiu que as diligências realizadas 

demonstraram a adoção de providências pelo Município quanto à referida obra, não se justificando a 

manutenção do presente apuratório sem linha investigativa específica. 4. Bem analisando os autos, 

verifica-se a necessidade de acompanhamento das obras da Creche Tercina, objeto do Convênio nº 

11039/2014, a fim de se apurar sua efetiva retomada e eventual conclusão. PELA HOMOLOGAÇÃO 

DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE, RESSALVADA, CONTUDO, A NECESSIDADE DE 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO VOLTADO A ACOMPANHAR A RETOMADA E EVENTUAL 

CONCLUSÃO DA OBRA.  
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, 

ressalvada, contudo, a necessidade de retorno dos autos à origem para instauração de procedimento 

administrativo voltado a acompanhar a retomada e eventual conclusão da obra. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às quinze horas, 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 
 

FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Membro-Titular 
 

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 

 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 48 

 

 

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. 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00154669-2022| 

ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ABRIL DE 2022 

 

Aos quatro dias do mês de abril 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. 

 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

001. Expediente: JF/CE-0800908-

94.2020.4.05.8100-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1244/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA 

PELA 2ª CCR/MPF. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C 

ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 

129, INCISO I; LC Nº 75/93, ART. 62, INCISO IV; CPP, ART. 28 E ORIENTAÇÃO 

CONJUNTA N° 01/2015/MPF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO 

CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 

PROFERIDA NA 837ª SESSÃO DE REVISÃO. 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 no 

art. 139, art. 141, incisos II e III c/c o art. 71, todos do CP e no art. 22, inciso I, art. 23, 

inciso I e art. 26, todos da Lei n° 7.170/83 c/c art. 71 do CP. 2. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento dos autos e os remeteu à 2ª CCR/MPF, para fins de 

revisão, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Na 837ª Sessão de Revisão, 

realizada em 07/02/2022, a 2ª CCR/MPF deliberou, à unanimidade, pela homologação 

do arquivamento, considerando a existência de vícios insanáveis na origem da 

instauração do procedimento, a falta de condição de procedibilidade dos crimes contra a 

honra (representação do ofendido) e que as 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'. 4. Devolvidos os autos à origem, o MPF deu ciência da decisão da 2ª 

Câmara ao Juízo para a consequente baixa do IPL nos sistemas da Justiça Federal. 

Entretanto, a Magistrada discordou do arquivamento e determinou novamente a remessa 

dos autos à 2ª CCR/MPF, para conhecimento e deliberação, nos termos do art. 28 do 

CPP. 5. Inicialmente, cabe registrar que o art. 28 do CPP não deve ser interpretado de 

modo literal, sendo necessária interpretação sistemática que leve em conta também o 

previsto no art. 129, inciso I, da CF, no art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93 e na Orientação 

Conjunta n° 01/2015/MPF. Em análise conjunta dos mencionados dispositivos, verifica-

se a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito 

policial pelo órgão do Ministério Público ser submetida diretamente à Câmara de 

Coordenação e Revisão, para análise e eventual homologação. Esta também é, inclusive, 

a determinação trazida pela Lei 13.964/19, que atualizou a redação do art. 28 do CPP ' 

atualmente suspensa, em parte, por decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 6298 ' 

MC/DF). Trata-se, portanto, de trâmite regular, não havendo qualquer irregularidade a 

ser sanada. 6. Ademais, registre-se que o art. 12, § 2º, da Resolução nº 165/16 do 

Conselho Superior do MPF, que dispõe sobre o Regimento Interno do CISMPF, prevê a 

possibilidade de interposição de recurso das decisões das Câmaras, estabelecendo, como 

legitimados, 'a parte interessada e os órgãos institucionais do Ministério Público que 

tiverem atuado no procedimento em que foi prolatada a decisão'. O Juiz Federal não tem 

legitimidade para interpor recurso contra decisão da 2ª CCR que determina o 

arquivamento dos autos. 7. Precedentes da 2ª CCR: IPL 0005154-11.2016.4.05.8100, 

Sessão nº 739, de 29/04/2019 e IPL 0809830-27.2020.4.05.8100, Sessão nº 803, de 

22/03/2021. 8. Não conhecimento da remessa. Manutenção da decisão proferida na 837ª 

Sessão de Revisão, realizada em 07/02/2022.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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002. Expediente: JF/CE-0806538-

05.2018.4.05.8100-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1365/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

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

342 DO CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO 

JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). NÃO VERIFICAÇÃO DE 

POTENCIALIDADE LESIVA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA 

TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 78 DA 2ª CCR. 

MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 

a possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Constatação de 

contradições no depoimento de uma testemunha da parte reclamada em ação trabalhista, 

em audiência ocorrida em 04/08/2016. 2. O Procurador Regional da República oficiante 

promoveu o arquivamento por considerar que, da análise das provas produzidas e 

juntadas aos autos, não foi demonstrado que o investigado faltou propositadamente com 

a verdade em seu depoimento, além do que as suas declarações não tiveram 

potencialidade lesiva. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender que ainda há 

diligências a serem realizadas, como a oitiva do reclamado. 4. Remessa dos autos à 2ª 

CCR para fins revisionais, nos termos do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei n° 

13.964/2019). 5. De acordo com o Enunciado nº 78 da 2ª CCR '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.' 6. No presente caso, conforme consignado na manifestação 

ministerial, as explicações dadas pelo investigado para o mal-entendido ocorrido perante 

a Justiça do Trabalho 'afiguram-se bastante razoáveis e verossímeis, de tal maneira que 

se mostra plenamente plausível sua versão dos fatos. Ademais, vale lembrar que o 

próprio Tribunal de Ética da OAB/CE julgou improcedente, por unanimidade, a 

representação efetivada em desfavor de E. de O.B., por entender que o investigado 

apresentou os elementos necessários para demonstrar que não agiu de maneira 

reprovável.' Além do mais, foi ressaltado que 'a contradição apresentada pela aludida 

testemunha durante a instrução processual não foi capaz de influir no julgamento final 

da lide e não resultou em prejuízo ao resultado da demanda. Vale dizer, o depoimento 

prestado pela testemunha da parte reclamada não mostrou potencialidade lesiva à 

administração da justiça, posto que inábil em ludibriar a convicção do julgador e de 

influenciar no deslinde da causa' (grifo no original). 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). 

 

003. Expediente: JF/CE-0812352-

95.2018.4.05.8100-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1342/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA 

PELA 2ª CCR/MPF. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C 

ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 

129, INCISO I; LC Nº 75/93, ART. 62, INCISO IV; CPP, ART. 28 E ORIENTAÇÃO 

CONJUNTA N° 01/2015/MPF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO 

CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 

PROFERIDA NA 837ª SESSÃO DE REVISÃO. 1. 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. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento dos autos e os remeteu à 2ª CCR/MPF, para fins de revisão, nos termos do 

art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Na 837ª Sessão de Revisão, realizada em 07/02/2022, a 2ª 

CCR/MPF deliberou, à unanimidade, pela homologação do arquivamento, considerando 

que '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 
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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.' 4. Devolvidos os autos à origem, o MPF deu 

ciência da decisão da 2ª Câmara ao Juízo para a consequente baixa do IPL nos sistemas 

da Justiça Federal. Entretanto, a Magistrada discordou do arquivamento e determinou 

novamente a remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, para conhecimento e deliberação, nos 

termos do art. 28 do CPP. 5. Inicialmente, cabe registrar que o art. 28 do CPP não deve 

ser interpretado de modo literal, sendo necessária interpretação sistemática que leve em 

conta também o previsto no art. 129, inciso I, da CF, no art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93 

e na Orientação Conjunta n° 01/2015/MPF. Em análise conjunta dos mencionados 

dispositivos, verifica-se a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de 

arquivamento de inquérito policial pelo órgão do Ministério Público ser submetida 

diretamente à Câmara de Coordenação e Revisão, para análise e eventual homologação. 

Esta também é, inclusive, a determinação trazida pela Lei 13.964/19, que atualizou a 

redação do art. 28 do CPP ' atualmente suspensa, em parte, por decisão do Supremo 

Tribunal Federal (ADI 6298 ' MC/DF). Trata-se, portanto, de trâmite regular, não 

havendo qualquer irregularidade a ser sanada. 6. Ademais, registre-se que o art. 12, § 2º, 

da Resolução nº 165/16 do Conselho Superior do MPF, que dispõe sobre o Regimento 

Interno do CISMPF, prevê a possibilidade de interposição de recurso das decisões das 

Câmaras, estabelecendo, como legitimados, "a parte interessada e os órgãos 

institucionais do Ministério Público que tiverem atuado no procedimento em que foi 

prolatada a decisão". O Juiz Federal não tem legitimidade para interpor recurso contra 

decisão da 2ª CCR que determina o arquivamento dos autos. 7. Precedentes da 2ª CCR: 

IPL 0005154-11.2016.4.05.8100, Sessão nº 739, de 29/04/2019 e IPL 0809830-

27.2020.4.05.8100, Sessão nº 803, de 22/03/2021. 8. Não conhecimento da remessa. 

Manutenção da decisão proferida na 837ª Sessão de Revisão, realizada em 07/02/2022.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

O advogado Dr. Matheus Barra acompanhou o julgamento do processo. 

 

004. Expediente: JF/PR/CAS-5000528-

62.2022.4.04.7005-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1338/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

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

SURSIS PROCESSUAL E, SUBSIDIARIAMENTE, DE ANPP PELO MPF AO 

DENUNCIADO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO QUANTO A OUTRA 

INVESTIGADA EM RELAÇÃO A POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. 

DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 28 DO CPP. EXISTÊNCIA DE NORMA QUE PREVÊ O 

ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE 

RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP E CASO 

HAJA REQUERIMENTO DO INVESTIGADO (CPP, ART. 28-A, § 14). CASO EM QUE 

O ACORDO FOI OFERTADO E NÃO HOUVE RECURSO DA PARTE. NÃO 

CONHECIMENTO DA REMESSA QUANTO AO ANPP. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª 

CÂMARA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO NO QUE SE REFERE AO POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. 

1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de inquérito policial 

em que foi oferecida denúncia em desfavor do acusado A.R.O. pela prática do crime 

previsto no art. 334, caput, do CP. 2. Consta dos autos que o investigado A.R.O., 

acompanhado da investigada P. da S.O., foram surpreendidos na posse de 220 garrafas de 

vinho de origem estrangeira, sem a comprovação da regular introdução em território 

nacional, avaliadas pela Receita Federal em R$ 25.385,03. O valor total dos tributos 

federais incidentes sobre as mercadorias importadas ' Imposto de Importação (II) e Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) ' foi de R$ 12.692,52. 3. A Procuradora da República 

oficiante, em cota ao oferecimento da denúncia, propôs a suspensão condicional do 

processo ao acusado A.R.O., ressaltando que caso a defesa não aceite o susrsis processual, 

desde já 'oferece Acordo de Não Persecução Penal, mediante a confissão formal e 

circunstanciada da prática do delito, e o cumprimento das mesmas condições fixadas para 
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a suspensão condicional do processo.' Na mesma manifestação, promoveu o arquivamento 

em relação à investigada P. da S.O., com fundamento na aplicação do princípio da 

insignificância, pois o valor dos tributos iludidos com a sua conduta não supera o patamar 

de R$ 20.000,00 e não foram localizados outros procedimentos administrativos fiscais 

anteriores em seu nome, em consulta ao COMPROT. 4. O Juiz Federal discordou da 

manifestação ministerial, por entender que houve inversão na ordem dos dois institutos 

possivelmente aplicáveis ao caso concreto, sendo que o ANPP deveria ter preferência à 

suspensão condicional do processo. Divergiu, também, quanto ao arquivamento promovido 

em relação à investigada P. da S.O., tendo em vista constatação da existência de reiteração 

delitiva. 5. Envio dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP. 6. Com relação 

ao acordo de não persecução penal, a remessa não comporta conhecimento. 7. Inicialmente, 

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. No caso em análise, entretanto, a Procuradora da 

República oficiante efetivamente propôs o ANPP ao acusado (caso a defesa não aceite a 

suspensão condicional do processo), conforme se verifica do seguinte trecho de sua 

manifestação: 'oferece Acordo de Não Persecução Penal, mediante a confissão formal e 

circunstanciada da prática do delito, e o cumprimento das mesmas condições fixadas para 

a suspensão condicional do processo'. Portanto, inexiste matéria a ser revisada por este 

Colegiado, neste ponto. 8. Além disso, deve-se observar que o acordo de não persecução 

penal constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor 

(CPP, art. 28-A, § 3°). Dessa forma, o art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor que, na 

hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa ao órgão 

superior somente ocorrerá a pedido da parte, como se observa da redação do referido 

dispositivo: "No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de 

não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, 

na forma do art. 28 deste Código". No caso em análise, não houve recurso da parte referente 

ao ANPP. Assim, o caso é de não conhecimento da remessa, uma vez que não cabe, em 

sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex 

oficio pelo juiz, sem recurso do investigado, tendo em vista a natureza negocial do instituto 

e a existência de norma específica sobre o tema (CPP, art. 28-A, §14). Precedente 2ª CCR: 

Processo n° 5021526-42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão de Revisão n° 788, de 

09/11/2020, unânime. 9. Quanto ao arquivamento promovido em relação ao possível crime 

de descaminho imputado à investigada P. da S.O., conforme consta dos autos, existe 1 (um) 

outro procedimento administrativo1 anterior instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à 

presente autuação em relação à investigada, pela introdução ilegal de mercadorias em 

território nacional. 10. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração 

delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do princípio da 

insignificância, conforme estabelece o Enunciado nº 49 da 2ª Câmara: "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. 11. Não conhecimento da remessa no que se refere ao acordo de não 

persecução penal oferecido ao acusado A.R.O. 12. Não homologação do arquivamento em 

relação ao possível crime de descaminho imputado à investigada P. da S.O.. Devolução 

dos autos ao ofício originário (PRM - Cascavel/PR) para prosseguimento, com a adoção 

das medidas que entender cabíveis, 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, por aplicação analógica do Enunciado n° 03 do Conselho 

Institucional do Ministério Público Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa no que se refere ao ANPP e pela não homologação do 

arquivamento em relação ao possível crime de descaminho, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

 

005. Expediente: JF/PR/CAS-5001176-

42.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1223/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

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

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 

diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 

da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 

afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 

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

no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 

iludidos R$ 4.389,15. Pessoa física com 8 (oito) reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à 

presente autuação.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

006. Expediente: JF/PR/CAS-5001265-

65.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1165/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de descaminho (CP, art. 334). Mercadorias avaliadas 

em R$ 11.983,47. Tributos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 5.991,74. Promoção de 

arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Notícia da reiteração na prática do delito de 

descaminho, por 5 (cinco) vezes, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato em exame, 

com valores das mercadorias apreendidas avaliadas em R$ 493,32, R$ 970,91, R$ 833,00, 

R$ 1.257,07 e R$ 2.756,34. Discordância do magistrado (CPP, art. 28 ' redação anterior à 

Lei 13.964/2019 c/c art. 62, IV da LC 75/93). Todas as autuações anteriores registradas em 

nome da investigada estão abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, 

a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos 

da América) ou o equivalente em outra moeda. Autuações anteriores que não podem ser 

consideradas reiteração na esfera penal. Aplicação do Enunciado nº 74: A importação de 

mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção fixadas pela Receita 

Federal, mas, em desacordo com os critérios quantitativos e temporais preestabelecidos, 

consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a 

existência de reiterações no crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de 

Coordenação, de 10/02/2020. Manutenção do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

007. Expediente: JF/PR/CUR-5021177-

34.2020.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 1348/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

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

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 

diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 

da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 

afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 

eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 

sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 

no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 

iludidos R$ 13.695,83. Pessoa física com 1 (uma) reiteração nos últimos 5 (cinco) anos à 

presente autuação, ocasião em que os tributos iludidos alcançaram o valor de R$ 2.176,16.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

008. Expediente: JF/PR/FOZ-5017942-

19.2021.4.04.7002-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 1346/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE FOZ DO 

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

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 

diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 

da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 

afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 

eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 

sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 

no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 

iludidos R$ 3.068,89. Pessoa física com mais de 1 dezena de reiterações nos últimos 5 

(cinco) anos à presente autuação.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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009. Expediente: JF/PR/FOZ-5018130-

12.2021.4.04.7002-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 1224/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE FOZ DO 

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

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 

diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 

da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 

afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 

eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 

sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 

no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 

iludidos R$ 2.751,93. Pessoa física com 6 (seis) reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à 

presente autuação.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

010. Expediente: JF/PR/FOZ-5019168-

59.2021.4.04.7002-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 1347/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE FOZ DO 

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

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 

diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 

da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 

afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 

eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 

sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 

no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 

iludidos R$ 5.311,61. Pessoa física com 7 (sete) reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à 

presente autuação.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

011. Expediente: JFRS/SLI-5000207-

15.2022.4.04.7106-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1339/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

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

QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 90 DA 

2ª CÂMARA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de 

contrabando (CP, art. 334-A). Investigados que foram surpreendidos na posse de pequenas 

quantidades de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos documentos de 

internalização, para venda, conforme a seguir: R.C.P.L. 150 maços, L.S.S 960 maços e 

M.J.S.B. 640 maços. 2. Inexistência de registro de reiteração da conduta por parte dos 

investigados. 3. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 4. 

Discordância do Juiz Federal considerando inaplicável o princípio da insignificância aos 

casos de internalização clandestina de cigarros no país, mesmo em pequenas quantidades. 

5. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 6. 

Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, que estabelece: 'É cabível o arquivamento 

de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de 

cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela 

diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à 

repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 

Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7. Neste contexto, 

afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da 

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

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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012. Expediente: JFRS/SLI-5003021-

05.2019.4.04.7106-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1255/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de exploração clandestina de atividade de 

telecomunicações (Lei nº 9.472/97, art. 183). Segundo consta dos autos, a potência real do 

aparelho foi medida e atingiu apenas 7 (sete) watts. Promoção de arquivamento fundada 

na aplicação do princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos 

autos nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, 

inciso IV, da LC nº 75/93. Estação que operava com potência de transmissão abaixo de 25 

Watts. Baixa potência do equipamento (Lei nº 9.612/98, art. 1º, § 1º). Hipótese em que o 

bem jurídico tutelado pela norma ' a segurança dos meios de telecomunicações ' não sofreu 

qualquer espécie de lesão ou ameaça de lesão que mereça a interferência do Direito Penal. 

Excepcional aplicação do princípio da insignificância. Incidência do Enunciado nº 73 

desta 2ª CCR: 'O Serviço de Radiodifusão Comunitária operado em baixa potência e 

cobertura restrita, ou seja, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura 

do sistema radiante não superior a trinta metros, destinado ao atendimento de determinada 

comunidade de um bairro e/ou vila, sem a efetiva demonstração de prejuízo aos meios de 

telecomunicações regulares, denota a insignificância de seu potencial lesivo, o que torna 

a conduta penalmente atípica. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Precedentes: STF ' HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 

14/2/2013; STJ ' RHC 55.743/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/4/2015; 

2ª CCR/MPF ' 5003012-72.2021.4.04.7106, 840ª Sessão de Revisão, de 14/03/2022, 

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

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

 

013. Expediente: JF-SAN-5001121-

08.2022.4.03.6104-

PICMP - Eletrônico  

Voto: 1243/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- SANTOS/SP  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE 

CONTRABANDO (ART. 334-A DO CP). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 ' REDAÇÃO ANTERIOR À 

LEI 13.964/2019 ' C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 

PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NO 

FEITO. 1. Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar a possível 

prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), verificado em operação de descarga 

de contêineres sob o controle da Alfândega do Porto de Santos. 2. O Procurador da 

República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não houve sequer 

tentativa da prática delitiva no presente caso, visto que a operação de comércio exterior 

foi obstada na fase de pré-despacho aduaneiro, antes do registro da declaração de 

importação. 3. Discordância do Juiz Federal e remessa dos autos à 2ª CCR, com 

fundamento no art. 28 do CPP ' redação anterior à Lei 13.964/2019. 4. Conforme 

ressaltou o Juiz Federal, no caso, 'a mercadoria já entrou no país, razão pela qual, em 

juízo de cognição sumária, houve, no mínimo, início de execução da atividade típica', 

independentemente dos processos formais de sua internalização, tanto que foi aplicada 

pena de perdimento. Entender que a entrada no território nacional seria feita apenas 

quando o bem fosse efetivamente liberado pelos serviços de aduana seria dizer que 

trazer bens contrafeitos para o território nacional (demandando apuratório aduaneiro, 

laudo de constatação e julgamento administrativo) seria apenas cogitatio, não tendo 

havido nenhum ato de execução do crime ainda, posicionamento que não deve 

prevalecer. 5. Os crimes de contrabando/descaminho são, como regra, 

plurissubsistentes, sendo possível o reconhecimento da tentativa. Isso porque a conduta 

de importar pode compreender uma série de ações que visem introduzir bem no 

território nacional. 6. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5001737-

51.2020.4.03.6104, 773ª Sessão de Revisão, de 08/06/2020; Processo nº 5001161-

24.2021.4.03.6104, 809ª Sessão de Revisão, de 17/05/2021; e Processo nº 5006737-

95.2021.4.03.6104, 840ª Sessão de Revisão, de 14/03/2022, todos unânimes. 7. 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, por 
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aplicação analógica 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). 

 

014. Expediente: JF/CHP/SC-PRESAN-5001214-

45.2022.4.04.7202 - Eletrônico  

Voto: 1265/2022 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 E/OU PROFISSIONAL (CPP, 

ART. 28-A, CAPUT E § 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 (juntamente com outros corréus) pela prática do crime previsto no art. 

35 c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei n° 11.343/06, no âmbito da Operação Terminus, tendo 

em vista que durante período incerto, mas comprovadamente entre 12/04/2016 e 

15/11/2016, consciente da reprovabilidade de sua conduta e voluntariamente, associou-se 

para praticar reiteradamente tráfico de drogas de caráter transnacional. 2. O Procurador da 

República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que a medida não é 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, além do que a frequência 

com que a traficância era realizada indica habitualidade. 3. Interposição de recurso pela 

defesa, por entender estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 

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. Na presente hipótese, conforme ressaltou 

o Procurador da República oficiante, deixou-se de oferecer o ANPP em razão da 

constatação de que: I) a frequência com que a traficância era realizada indica habitualidade 

e II) a extensão territorial regional de atuação da associação para o tráfico e a 

transnacionalidade do delito indicam, na análise específica do caso concreto e considerando 

todas as suas circunstâncias, que o acordo de não persecução penal é insuficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. 6. Cumpre observar que a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público Federal relata detalhadamente a forma de atuação da associação 

criminosa, com análise minuciosa das diversas interceptações telefônicas realizadas ao 

longo das investigações, e, ao individualizar a conduta do ora recorrente (M.M.), ressalta 

que ele 'igualmente atuava na comercialização direta dos entorpecentes, possuindo relação 

de subordinação a A.R, para quem solicitava entorpecentes para e (sic) venda e repassava 

o dinheiro obtido'. 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, dadas as circunstâncias e as 

peculiaridades do caso concreto, a medida não se mostra necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, havendo nos autos elementos probatórios que indicam 

conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da persecução 

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

cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

015. Expediente: JF/CHP/SC-5007217-

84.2020.4.04.7202-APE - 

Eletrônico  

Voto: 1263/2022 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 E/OU PROFISSIONAL (CPP, 
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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. 334, caput, do CP. 2. O Procurador da 

República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que a medida não é 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de recurso 

pela defesa, por entender estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 

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. Considerando o referido dispositivo 

legal, a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado 

constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal 

(Procedimento 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). Nesse 

sentido, 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 

(Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, 

unânime). 6. No presente caso, conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, o 

acusado foi flagrado transportando 1.619 garrafas de vinho de origem estrangeira, 

avaliadas em R$ 187.375,84, a revelar que praticou a conduta em benefício e no interesse 

de terceiro(s) ou de grupo criminoso que possui(em) disponibilidade econômica para fazer 

frente aos expressivos valores envolvidos com a aquisição da grande quantidade de 

mercadorias apreendidas. 7. Além do mais, em consulta ao sistema Comprot1, verificou-

se que o acusado possui outras autuações por parte da Receita Federal do Brasil, 

envolvendo apreensões de mercadorias estrangeiras. 8. Inviabilidade do oferecimento de 

acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez 

que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 

no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal 

habitual, reiterada e/ou profissional. 9. Prosseguimento da persecução penal. Devolução 

dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

016. Expediente: JF/ES-5014686-

48.2020.4.02.5001-*APE - 

Eletrônico  

Voto: 1295/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO  
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 em 

que os acusados foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 1°, incisos 

I e II e no art. 2°, inciso I, com a causa de aumento do art. 12, todos da Lei n° 8.137/90. 

De acordo com os autos, o valor atualizado do débito tributário é de R$ 17.412.926,94. 

2. Inicialmente, o Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo aos 

denunciados por considerar que o ressarcimento ao erário, consistente no recolhimento 

integral dos tributos sonegados, implica na extinção da punibilidade. Ademais, a 

gravidade e habitualidade dos crimes perpetrados, gerando vultoso dano ao erário, indica 

que o acordo não é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. 

Interposto recurso pelas defesas, os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos 

do art. 28-A, § 14, do CPP, tendo este Órgão Colegiado deliberado, na Sessão de Revisão 

n° 828, de 08/11/2021, pela devolução do feito à origem para (re)análise dos requisitos 

exigidos para a celebração do ANPP, por considerar a possibilidade de seu oferecimento 

em crimes tributários, sendo que a lei não estabelece um valor máximo pré-determinado 

como requisito para o acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não 

pode constituir fundamento único para obstar a sua realização. 4. Com isso, o Procurador 

da República oficiante ofereceu o acordo, estipulando as seguintes cláusulas: I) a 

confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; II) a restituição do dano 

ao erário, no valor total de R$ 17.412.926,94, ou, alternativamente, a adesão a 
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parcelamento junto à PFN e III) a prestação de serviços à comunidade/entidades 

públicas, ou, alternativamente, o pagamento de prestação pecuniária no valor de 1% do 

valor do dano ao erário, totalizando R$ 174.129,26, podendo ser parcelado por até 12 

meses. 5. A defesa do réu T.H.N. discordou da cláusula relacionada à reparação do dano, 

solicitando a sua supressão. Subsidiariamente, caso não excluída a referida cláusula, 

requereu que os autos fossem remetidos ao Órgão Superior para análise de sua 

pertinência. Por fim, alternativamente, solicitou que o Juízo exerça o controle judicial 

dos requisitos objetivos do ANPP proposto e, declarando indevido e de impossível 

cumprimento tal requisito (CPP, art. 28-A, I, parte final), à luz da narrativa da denúncia 

e do ora alegado, ao menos em face do acusado T., declare a ausência de justa causa para 

o ajuizamento da demanda (CPP, art. 395, III, do CPP), impondo, com isso a rejeição da 

denúncia. 6. O Procurador da República oficiante manteve as cláusulas estipuladas, 

ressaltando que a proposta de acordo apresentada aos acusados encontra-se de acordo 

com as imputações que são feitas em seu desfavor e não destoa das regras elencadas no 

art. 28-A do CPP. 7. A defesa do réu T.H.N. se manifestou novamente, oferecendo 

contraproposta em que concorda com as cláusulas da confissão e da prestação de serviços 

à comunidade, porém requer a supressão da cláusula da reparação do dano, alegando que 

não tem possibilidade econômica de arcar com qualquer restituição. 8. Envio dos autos 

à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 9. 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. 10. No caso em análise, entretanto, o Procurador da República 

efetivamente ofereceu o ANPP ao denunciado, 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. 11. 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. 

12. 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. 13. 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). 

 

017. Expediente: JF/MG-APORD-0036462-

41.2017.4.01.3800 - 

Eletrônico  

Voto: 1307/2022 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 acusados pela prática do crime 

previsto no art. 171, § 3° c/c art. 29, ambos do CP. 2. A Procuradora da República 

oficiante considerou não ser possível o 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 
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proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo 

para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez 

oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a 

questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 

'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia 

retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando 

do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: 

Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 

18/08/2021, unânime. 8. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República 

oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como 

(re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso 

concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

 

018. Expediente: JF/MT-1005133-

07.2020.4.01.3600-APORD - 

Eletrônico  

Voto: 1323/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DE MATO GROSSO 

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

OFERECIMENTO DO ANPP PELO MPF, QUE OPTOU PELA PROPOSITURA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PELA DEFESA, QUE MANIFESTOU INTERESSE E SOLICITOU A ANÁLISE DA 

POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-

A, § 14, DO CPP. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR A QUESTÃO RELACIONADA 

AO ANPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (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 c/c art. 299, ambos do CP. Considerando que 

o referido crime tem pena mínima de um ano, o membro do Ministério Público Federal 

propôs a suspensão condicional do processo, na cota de oferecimento da denúncia. 2. 

Intimado pelo Juiz Federal para se manifestar sobre eventual oferecimento de acordo de 

não persecução penal, o Procurador da República oficiante consignou, em síntese, que 

optou pela suspensão condicional do processo pois 'seja pelo princípio da especialidade, 

seja pela análise da vantajosidade do acordo, deve-se optar pelo sursis processual, pois o 

ANPP é mais gravoso ao imputado, na medida em que exige confissão formal e 

circunstanciada do crime'. 3. Interposição de recurso pela defesa, solicitando a análise e 

o oferecimento do acordo de não persecução penal ou, em caso de manutenção da recusa, 

o envio dos autos ao Órgão Superior. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 

fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora o 

membro do MPF oficiante entenda ser mais vantajosa a proposta de suspensão 

condicional do processo, a defesa do acusado manifestou interesse em realizar acordo de 

não persecução penal, depreendendo-se, assim, que considera ser o referido instituto mais 

vantajoso ao seu cliente do que o sursis processual. Logo, primeiro, deve ser esgotada a 

questão relacionada ao ANPP. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 0007042-

92.2019.4.01.3000, Sessão de Revisão n° 828, de 08/11/2021; Processo n° 0007052-

39.2019.4.01.3000, Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, ambas unânimes). 5. 

Importante registrar também que, em relação à confissão formal e circunstancial da 

infração penal, não há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz 

parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo 

elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação 

Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro 

oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 

cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada 

da infração.' No mesmo sentido, o Enunciado n° 98 da 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento 

de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em 

julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF 

oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 

circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP (...)'. 6. 

Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 

consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como (re)análise dos 

requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 
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019. Expediente: JF/PCS-1002795-

27.2021.4.01.3826-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1482/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE POÇOS DE 

CALDAS/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. 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 em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto 

no art. 334, § 1°, inciso IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 

oferecer o acordo por considerar que a medida não é necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, havendo elementos que indicam a prática de conduta 

reiterada, habitual e/ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender 

estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 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. Considerando o referido dispositivo legal, 

a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado 

constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal 

(Procedimento 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). 

Nesse sentido, 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 (Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 

07/02/2022, unânime). 6. No presente caso, consta da manifestação ministerial que 

'Conforme verificado em ID 883740057, encontram-se infrações penais pretéritas nas 

fichas de antecedentes dos réus: F.R. de S. foi denunciado em Foz do Iguaçu/PR e 

responde Inquérito Policial em Bauru/SP; F.C. do P. e V. de F.F., também são 

investigados no mesmo Inquérito Policial na cidade de Bauru/SP, pelo suposto crime de 

contrabando.' 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 persecução penal. Devolução dos autos 

à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

020. Expediente: JF/PE-0819190-

31.2021.4.05.8300-

ACPORD - Eletrônico  

Voto: 1280/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE 

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

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 

APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DO 

OFERECIMENTO DO ACORDO E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO 

CURSO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO 

CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 

ação penal proposta em face de acusado pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c 

art. 296 e art. 298, todos do CP. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de 

oferecer o acordo em razão de o denunciado não ter confessado a prática do crime. 3. 

Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 

fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª 

CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação 
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penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, 

devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 

oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos 

termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando 

da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro 

oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida 

mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não 

é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 

13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá 

preclusão.' 5. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-

se que não há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz parte 

dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo 

elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação 

Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro 

oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 

cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada 

da infração.' 6. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República oficiante 

para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como (re)análise 

dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

 

021. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5006299-

36.2022.4.04.7000 - Eletrônico  

Voto: 1324/2022 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. 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 em que o réu foi 

denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, caput e § 1°, I e IV, do CP c/c 

arts. 2° e 3°, ambos do Decreto-Lei n° 399/68. 2. A Procuradora da República oficiante 

deixou de oferecer o acordo por considerar que a medida não é necessária e suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime, havendo elementos que demonstram a prática de 

conduta reiterada, habitual e profissional pelo acusado. 3. Interposição de recurso pela 

defesa, por entender estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 

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. Considerando o referido dispositivo 

legal, a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado 

constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal 

(Procedimento 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). Nesse 

sentido, 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 

(Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, 

unânime). 6. No presente caso, conforme ressaltou a Procuradora da República oficiante 

'verifica-se o oferecimento (sic) denúncia em desfavor do acusado nos autos da Ação Penal 

nº 5021077-79.2020.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo Federal da 23ª VF de Curitiba', 

por fatos praticados anteriormente à conduta ora analisada. 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 

persecução 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). 

 

022. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5010428-

84.2022.4.04.7000 - Eletrônico  

Voto: 1260/2022 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. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. 

NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A 

DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 334-A e 334, ambos do CP, em concurso formal. 2. Consta dos 

autos que o membro do MPF, antes de oferecer a denúncia, notificou os investigados, 

quando ainda não tinham defesa técnica constituída, para manifestarem, no prazo de 30 

(trinta) dias e acompanhados de advogado/defensor, seu interesse em celebrar ANPP. 

Transcorrido o prazo sem resposta, o Procurador da República ofereceu denúncia, 

informando que os investigados não se interessaram pela possibilidade de acordo. 3. Após 

assumir a defesa da ré E. dos S.P., a Defensoria Pública da União apresentou recurso em 

razão do não oferecimento do acordo pelo membro do MPF, ressaltando que a investigada 

não estava sendo assistida juridicamente no momento da notificação do órgão acusatório. 

4. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Conforme dispõe 

o Enunciado n° 98 da 2a CCR, opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e 

recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que houve apenas notificação 

para colher eventual interesse por parte da acusada. 6. Ademais, considerando a 

imprescindibilidade de defensor para negociação e formalização do acordo (CPP, art. 28-

A, § 3º), não há que se falar em preclusão da possibilidade de análise do ANPP no caso 

concreto, visto que o suposto desatendimento da solicitação do MPF por parte da acusada, 

em razão da inércia, ocorreu em momento anterior à constituição de sua defesa técnica. 7. 

Da análise dos autos, verifica-se que a defesa, por meio da DPU, no início de sua atuação 

no caso, demonstrou interesse na celebração do ANPP. Tais as circunstâncias, o argumento 

da preclusão (ou desinteresse da acusada) não se mostra suficiente para fins de justificar a 

negativa da análise e eventual oferecimento do acordo, caso preenchidos os requisitos 

legais. 8. Precedentes da 2ª CCR: Processos n° 5062803-33.2020.4.04.7000 e n° 5061624-

64.2020.4.04.7000, ambos julgados na Sessão de Revisão n° 809, de 17/05/2021, 

unânimes. 9. 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). 

 

023. Expediente: JFRJ/SJM-5002182-

37.2021.4.02.5110-AP - 

Eletrônico  

Voto: 1266/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI  
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/PREVIDENCIÁRIOS. 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 a ré foi denunciada (juntamente com outros 

corréus) pela prática do crime previsto no art. 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90 e no art. 

337-A, incisos II e III, do CP, c/c o art. 70 do CP. 2. A Procuradora da República oficiante 

deixou de oferecer o acordo em razão do grau da lesão jurídica provocada, considerando 

que o valor dos tributos iludidos alcançam a quantia de R$ 3.154.748,05. 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/previdenciários, sendo que, na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos 

do art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, 

estipular como condição (ou uma das condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo à 
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acusada e à sua defesa aceitarem ou não. O simples fato de existir uma outra forma de 

extinção da punibilidade para os crimes tributários/previdenciários (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 à ré, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a 

ação penal deverá seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-

5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, 

julgados na Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. Necessidade de retorno dos autos 

à Procuradora da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para a 

propositura do acordo, no caso concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 

autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

 

024. Expediente: JF-RJ-5120457-

69.2021.4.02.5101-*APE 

- Eletrônico  

Voto: 1379/2022 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 DA DEFESA. 

REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, §14, DO 

CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 

PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO 

CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 

HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). 

PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 

persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de acusado pela 

prática do crime previsto no art. 2°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, por 15 (quinze) vezes 

em continuidade delitiva (CP, art. 71), em razão de ter efetuado diferentes declarações 

falsas em operações de importação realizadas no período de 2011 a 2015. 2. A 

Procuradora da República oficiante deixou de propor o acordo por considerar a 

existência de elementos probatórios que evidenciam conduta criminal habitual, 

reiterada e/ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender que o 

denunciado atende a todos os requisitos exigidos pela lei para a celebração do ANPP. 

Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos 

requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 

CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente 

ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Quanto à 

vedação prevista no art. 28-A, §2º, II, do CPP, importante registrar que esta 2ª CCR já 

se manifestou no sentido de que o simples fato de o crime ser continuado não 

inviabiliza a propositura do ANPP. Entretanto, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, é possível que crimes praticados em continuidade delitiva obstem o 

oferecimento do acordo, com base no referido dispositivo legal (Precedente: Processo 

n° 5052093-51.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021, unânime). 

6. No presente caso, consta dos autos que o denunciado utilizou sua empresa de 

comércio internacional de produtos manufaturados para realizar operações de 

importação no lugar de terceiros, tendo sido apurado, dentre outros fatos relevantes, 

que a referida empresa: (i) não detinha capacidade econômico-financeira para suportar 

as operações; (ii) revendia as mercadorias importadas em curto lapso de tempo, sendo 

que em sua maioria a revenda se deu para empresas das quais o acusado também era 

sócio; (iii) não comprovou a origem dos recursos recebidos supostamente em razão das 

respectivas operações, nem mesmo esclareceu a correlação desses valores com notas 

fiscais de venda; e (iv) não possuía funcionários registrados e não funcionava no local 

de sua sede. 7. Conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante 'os fatos 

narrados na denúncia apontam que as condutas criminosas praticadas pelo acusado 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 63 

 

 

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. 

 

foram concretizadas diversas vezes (15x), por longo período (entre 08/2011 e 06/2015) 

e resultaram em uma autuação fiscal de valor considerável (superior a 2 milhões). Tais 

circunstâncias denotam que os fatos aqui tratados vão além da constatação de um crime 

isolado. Trata-se de conduta reiterada, praticada em caráter comercial e habitual, cujo 

resultado foi significativo'. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não 

persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a 

medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 

no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta 

criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 9. Prosseguimento da ação penal. 

Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

 

025. Expediente: JFRS/CAX-IANPP-5004124-

39.2022.4.04.7107 - Eletrônico  

Voto: 1386/2022 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 em que o réu foi 

denunciado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, inciso IV, do CP c/c art. 3° do 

Decreto-Lei n° 399/68. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o 

acordo por considerar que a medida não é necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, havendo elementos que demonstram a prática de conduta reiterada, 

habitual e/ou profissional pelo acusado. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender 

estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 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. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou 

entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, 

óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal (Procedimento 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). Nesse sentido, 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 

(Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, 

unânime). 6. No presente caso, consta da denúncia que o fato ora analisado ocorreu em 

13/10/2019, sendo que o acusado possui em seu desfavor 'outros processos aduaneiros, 

sendo eles: 11042.720335/2017-24, 11042.720111/2018-01, 11042.720113/2018-92, 

11078.720081/2018-18, 11042.720167/2018-58, 11020.741213/2019-91 e 

11020.741214/2019-36'. Além do mais, há registro na cota apresentada junto à denúncia 

que 'Da análise das certidões de antecedentes criminais expedida em nome do Denunciado 

(em anexo), verifica-se que L.O. está sendo processado pelo mesmo crime em duas outras 

ações penais (5001867-49.2019.4.04.7106 - 2ª VF de Santana do Livramento e 5007823-

68.2018.4.04.7110 - 1ª VF de Rio Grande)''. 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 persecução penal. Devolução 

dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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026. Expediente: JF-SOR-5006048-

33.2021.4.03.6110-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1370/2022 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. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 

APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA 

MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 

PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática do 

crime previsto no art. 168-A, § 1°, inciso I, na forma do art. 71, ambos do CP. Conduta 

consistente em deixar de repassar à Previdência Social as contribuições descontadas de 

pagamentos efetuados a segurados, a terceiros ou arrecadadas do público, referentes ao 

período de 03/2016 e 03/2017 2. O Procurador da República oficiante deixou de 

oferecer o acordo por entender que 'tendo havido a prática de diversas infrações penais, 

constata-se a presença de conduta habitual e reiterada, sendo que, por ficção legal, a 

elas não se aplica o concurso material, e sim a regra prevista o artigo 71 do Código 

Penal'. Considerou, ainda, não ser a medida adequada e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa. Os autos foram remetidos 

à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto à vedação prevista no art. 

28-A, §2º, II, do CPP, importante registrar que esta 2ª CCR já se manifestou no sentido 

de que o simples fato de o crime ser continuado não inviabiliza, por si só, a propositura 

do ANPP. Porém, a depender das circunstâncias do caso concreto, é possível que 

crimes praticados em continuidade delitiva obstem o oferecimento do acordo, com base 

no referido dispositivo legal (Precedente: Processo n° 5052093-51.2020.4.04.7000, 

Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021, unânime). 5. Neste ponto, verifica-se que os 

elementos do caso específico em análise não indicam conduta criminosa habitual, 

reiterada ou profissional por parte do réu, capaz de inviabilizar o acordo. Na hipótese, 

deixaram de ser repassadas as contribuições recolhidas no período de 03/2016 a 

03/2017, fatos que foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de 

execução semelhantes. As circunstâncias do crime foram normais e inerentes à espécie 

delitiva (omissão no repasse de contribuições por determinado lapso temporal), sem 

notas extravagantes, não se revelando capazes, por si sós, de obstaculizar o 

oferecimento do acordo, bem como não se evidenciando a insuficiência da medida para 

a reprovação e prevenção do delito. 6. Além do mais, o acordo de não persecução penal 

é cabível em crimes tributários/previdenciários, sendo que, na hipótese, caso 

preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público 

poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma das condições) o 

pagamento do débito fiscal, cabendo ao acusado e à sua defesa aceitarem ou não. O 

simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime 

tributário/previdenciário (pagamento ou parcelamento) não exclui a possibilidade de 

celebração do ANPP. 7. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos 

no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá estipular a reparação do 

dano da forma que entender necessária, cumulado a eventuais outras condições que 

julgar proporcionais e compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo recusada 

a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª 

CCR: Processos JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-

5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na Sessão n° 781, de 21/09/2020, 

unânimes. 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante 

para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo no caso concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 

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

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

027. Expediente: JF-RJ-5028061-

78.2018.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1405/2022 Origem: GABPR19-ACL - 

ANDREA CARDOSO LEAO 

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

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEIS CRIMES DE 

ALICIAMENTO PARA O FIM DE EMIGRAÇÃO, PREVISTO NO ART. 206 DO 

CP, E DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, PREVISTO 

NO ART. 149 DO CP. EMPRESAS INVESTIGADAS PERTENCENTES A GRUPO 
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EMPRESARIAL SEDIADO EM SÃO PAULO. FACILITAÇÃO DAS 

INVESTIGAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITADO. 1. Inquérito 

Policial instaurado visando apurar a prática de conduta que, em tese, amolda-se aos 

tipos penais expressos nos artigos 206 e/ou 149 do Código Penal. 2. Extrai-se dos autos 

que F.G.O.G. residente e domiciliada em Leopoldina/MG, ajuizou Reclamação 

Trabalhista perante a Vara do Trabalho de Cataguases/MG para receber verbas devidas 

de relação de emprego, decorrente de contrato firmado em território brasileiro, em 

16/05/2013, para prestar serviços como nutricionista em Angola, rescindido em 

12/10/2015. 3. Além de 2 (duas) pessoas físicas, figuraram no polo passivo da 

reclamação trabalhista 3 (três) empresas: C.I.C. Ltda., sediada em Angola; Á.A.V.T. 

Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ e O.E.C.I. S.A., sediada em São Paulo/SP. 4. 

Diante dos indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 206 e/ou 149 do Código 

Penal, o MM. Juízo Trabalhista encaminhou cópia da inicial à Procuradoria da 

República no Município de Manhuaçu/MG, para a adoção das providências cabíveis. 

5. O Procurador da República oficiante em Manhuaçu/MG promoveu o declínio de 

atribuições à PR/RJ considerando que a empresa Á.A.V.T. Ltda., com sede no Rio de 

Janeiro, teria sido a responsável pela contratação da vítima, local em que foi praticado 

o último ato de execução no Brasil, nos termos do art. 70, § 1° e art. 88, ambos do 

Código de Processo Penal. 6. O Procurador da República oficiante na PR/RJ, por sua 

vez, sob o fundamento de que nos autos do processo trabalhista concluiu-se que a 

Á.A.V.T. Ltda. é uma empresa que tem por objeto atividades de agenciamento de 

viagens e turismo, que apenas prestou serviços tais como a emissão de passagens aéreas 

e outros serviços administrativos típicos de despachantes de documentos, mas que não 

praticou quaisquer atos relativos à contratação ou ao recrutamento da vítima, e que a 

Justiça do Trabalho condenou subsidiariamente a ré O.E.C.I. S.A., sediada em São 

Paulo/SP, promoveu o declínio de atribuições à PR/SP. 7. Recebidos os autos na PR/SP 

houve redistribuição interna para a PRM - Guarulhos/SP. O Procurador da República 

oficiante naquela unidade do MPF, por entender que 'a condenação trabalhista utilizada 

como justificativa para o declínio de atribuições é juridicamente irrelevante para fins 

de responsabilização ou de fixação da competência criminal' e que 'nada nos autos 

indica que a infração investigada tenha se consumado ou que algum ato de execução 

tenha sido praticado na área de competência da Seção Judiciária de São Paulo', 

determinou a devolução do presente procedimento investigatório para a Procuradoria 

da República no Rio de Janeiro. 8. Com o retorno dos autos à PR/RJ, o Procurador da 

República suscitou o presente conflito negativo de atribuições entre membros do 

Ministério Público Federal, ressaltando que afastada a responsabilidade da empresa de 

turismo, não há outro caminho a não ser reconhecer que a contratação fora realizada 

pela O.E.C.I. S.A., pessoa jurídica condenada nos autos da ação trabalhista. E, 

considerando que a mencionada empresa possui sede em São Paulo/SP, este seria o 

local em que teria sido praticado o último ato de execução no Brasil. 9. Remessa dos 

autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 10. Embora 

o julgamento no âmbito da Justiça Trabalhista não seja determinante para a fixação da 

competência criminal, no caso, não há como deixar de considerar as conclusões da 

sentença trabalhista, de onde se extrai: a) a O.A. - P.S. Lda está inserida no mesmo 

grupo empresarial, atuando na área de engenharia, agroindústria e construção civil. 

Segundo o respectivo site, "é uma subsidiaria do grupo industrial brasileiro O., sendo 

atualmente a maior empregadora de Angola, com cerca de 20 mil empregados"; b) 

embora nos contratos de prestação de serviços celebrados conste a razão social O.A. - 

P.S. Lda, na condição de tomadora, diferentemente da razão social da reclamada 

brasileira, é inconteste que ambas as empresas são integramente do mesmo grupo 

empresarial e, portanto, solidárias entre si. 11. Além disso, há que se considerar a 

possibilidade da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de 

aliciamento para o fim de emigração, previsto no art. 206 do CP. Eventual conclusão 

nesse aspecto corrobora a fixação da atribuição do membro do Ministério Público 

Federal oficiante em São Paulo, local da sede da empresa contratante. 12. Por último, 

cumpre observar que o Inquérito Policial deve tramitar no local em que a colheita de 

provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução penal. Vale 

destacar que muitas vezes, no limiar da persecução penal, não é possível determinar a 

tipificação dos fatos e/ou o local de consumação, de modo que a fixação das atribuições 

para o Inquérito Policial deve orientar-se seguindo critérios que levem em conta as 

hipóteses possíveis e o princípio da eficiência, que, no caso, evidencia-se ser o local da 

sede da empresa brasileira responsável pela contratação da vítima, ou seja, a empresa 

O.E.C.I. S.A., sediada em São Paulo/SP. 13. Concluídas as investigações, havendo 

necessidade, a teor do art. 70 do CPP, o Inquérito Policial poderá/deverá ser remetido 

à Procuradoria da República com atribuições para o oferecimento da denúncia, ainda 

que para tanto deva ser desmembrado, no caso de não existir conexão entre os fatos 
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ilícitos eventualmente descortinados. 14. Fixação da atribuição da PRM - 

Guarulhos/SP (suscitada) para prosseguir na persecução criminal.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição 

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

 

028. Expediente: 1.19.002.000019/2022-22 - Eletrônico  Voto: 1294/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAXIAS-MA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ACESSO DE ALUNOS EM 

CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 

SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. ATIVIDADE SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E 

CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. 

ENUNCIADO Nº 97. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de 

Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão narrando que 

algumas alunas da Universidade Estadual do Maranhão ' UEMA teriam comprado laudos 

médicos objetivando a transferência para o Curso de Medicina da CESC-Caxias-MA/UEMA. 

O representante afirma que as alunas investigadas ingressaram pela via de processo de 

transferência internacional de IES - Instituição de Ensino Superior, oriundas da Universidad 

Privada del Leste - UPE (sediada no Paraguai). 2. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 3. Ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso porque a 

teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de 

ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o Sistema Federal de 

Ensino. 4. Assim, eventual irregularidade no acesso de alunos, seu funcionamento ou na 

consequente emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais 

do que uma mera atividade de gestão de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à 

educação. 5. Portanto, cuidando-se de atividade, pela sua natureza, longa manus do poder 

delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino superior fixado pelo Conselho Federal 

de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal. 6. Aplicação por analogia do 

Enunciado n° 97 da 2ª Câmara: 'É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução 

penal de crimes praticados contra o funcionamento de instituição privada de ensino superior ou 

na emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação.' Aprovado na 

179ª Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020. 7. Não homologação do declínio de 

atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se à 

Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência 

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

do 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). 

 

029. Expediente: 1.23.000.000533/2022-55 - Eletrônico  Voto: 1312/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

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

de que, em 11/02/2022, J.J.B.A. teria sido ameaçado por vigia de fazenda localizada em 

Cachoeira do Arari/PA, quando limpava o terreno onde fica o seu açaizal, o qual se encontra 

nos fundos da referida fazenda, ocupada por A.J.P.C. Segundo descrito na manifestação, o 

mencionado vigilante ameaçou atirar nas pernas de J.J. caso este não lhe entregasse a 

motosserra, tendo disparado dois tiros para o alto e dito que aquelas terras pertenciam a A.C. 

Promoção de declínio de atribuições considerando que a despeito de J.J. integrar a comunidade 

tradicional ribeirinha Santa Ana, do Rio Caracará, e de existir ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal em desfavor da União e de A.J.P.C., no bojo da qual intentou obter 

provimento jurisdicional para que a União prestasse efetiva proteção possessória em favor da 

comunidade tradicional Santa Ana, não se vislumbra no presente caso, a priori, afronta a 

direitos, bens ou interesses específicos da União ou pessoas da sua administração indireta, vez 

que houve suposta ameaça de mal grave a um morador, individualmente considerado, 

aparentemente realizada por um vigilante sequer identificado por características físicas. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). É certo que a ameaça narrada 

ocorreu em razão de evidente disputa terras de fazendeiro com integrante de comunidade 

ribeirinha, o que justifica a competência da Justiça Federal e, consequentemente, a atribuição 

do Ministério Público Federal para a persecução penal, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 

231, ambos da CF/1988. Precedente 2ª Câmara: 1.13.002.000012/2021-43, 822ª Sessão de 

Revisão, de 13/09/2021, por unanimidade. Não homologação do declínio de atribuições e 
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devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se à Procuradora da 

República oficiante, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 

designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho 

Institucional do Ministério Público Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

030. Expediente: JF/PE-0811945-

66.2021.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1344/2022 Origem: GABPR16-LMDCA 

- LADIA MARA DUARTE 

CHAVES ALBUQUERQUE  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO. 

ENCONTRADAS MERCADORIAS ESTRANGEIRAS, EXPOSTAS À VENDA OU 

DEPOSITADAS, DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA 

COMPROBATÓRIA DE SUA REGULAR IMPORTAÇÃO OU AQUISIÇÃO NO 

MERCADO INTERNO. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO. 

DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM 

FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 

1) Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para 

apurar possível prática do crime de descaminho, tipificado no art. 334, § 1º, inciso III, 

do Código Penal, por parte do representante legal de empresa do ramo de comércio 

eletrônico. 2) Fiscalização em estabelecimento comercial onde foram encontradas 

mercadorias estrangeiras, expostas à venda ou depositadas, desacompanhadas de 

documentação idônea comprobatória de sua regular importação ou aquisição no mercado 

interno. Lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal e proposta a 

aplicação da pena de perdimento dos bens. A mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 

117.348,38 e a estimativa de tributos evadidos (II e IPI) foi de R$ 71.598,32. 3) A 

Receita Federal informou que as mercadorias já foram destinadas por destruição, 

restando impossibilitada a realização de exames periciais. 4) Promoção de arquivamento 

considerando que 'o que se pode inferir da sua leitura é que não há provas da procedência 

estrangeira das mercadorias apreendidas, nem mesmo haveria como comprová-la. 

Consoante relatado pela autoridade policial, não há qualquer indicativo da origem dos 

produtos, seja no corpo da RFFP ou mesmo do Auto de Infração, havendo apenas 

menção genérica de se tratar de mercadoria estrangeira, pelo que apenas exames periciais 

nas mercadorias retidas poderiam comprovar, de maneira cabal, a procedência dos 

produtos, tendo concluído pelo reconhecimento da atipicidade do fato insculpido no tipo 

penal em apuração. Pois bem, os exames periciais que poderiam indicar, com robustez, 

a origem da mercadoria, ou ainda se haveria indícios de falsificação, foram 

inviabilizados em virtude da aduana brasileira ter realizado a destruição das mercadorias. 

Diante disso, é forçoso reconhecer a ausência de provas quanto à materialidade delitiva 

do crime de descaminho, uma vez que, sem a qualidade de mercadoria estrangeira, a 

conduta narrada nos autos se torna atípica'. 5) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). 6) Das diversas informações prestadas nos autos pela RFB verifica-se que: 

a) As mercadorias eram de origem e/ou procedência estrangeira introduzidas no país 

irregularmente, em desacordo com a legislação vigente; b) A Relação de Mercadorias e 

Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos anexa ao Auto de Infração discrimina 

o tipo de produto retido e a avaliação unitária e total das mercadorias; c) Esgotados os 

prazos para o comparecimento do interessado, conforme intimação constante do Termo 

de Lacração de Volumes, procedeu-se a deslacração dos volumes e a lavratura do 

presente TERMO DE DESLACRAÇÃO E RELAÇÃO DE MERCADORIAS, assinado 

ao final, que representa a totalidade das mercadorias encontradas; d) As mercadorias 

consistiam em caixas acústicas, fones de ouvido, carregadores de celular e perfumes, 

totalizando 937 unidades; e) O proprietário da mercadoria não apresentou documentos 

que permitissem comprovar a regular aquisição/importação da mercadoria estrangeira, 

seja via declaração de importação, seja via documento fiscal corretamente emitido. 

Procedendo dessa forma, o proprietário sequer foi capaz de comprovar a regular 

aquisição dos produtos no mercado nacional; f) Aplicada a pena de perdimento; g) As 

mercadorias foram destruídas pela Receita Federal. 7) Verifica-se que a Receita Federal 

do Brasil, ao que tudo indica, efetuou a destruição das mercadorias apreendidas e para 

as quais foi aplicada a pena de perdimento, seguindo os critérios e condições para a 

destinação das mercadorias estabelecidas pela Portaria RFB nº 3010, de 29 de junho de 

2011, com as alterações posteriores, de modo que a identificação da origem e/ou 

procedência estrangeira das mercadorias e sua introdução no país irregularmente, em 

desacordo com a legislação vigente, já foram formalizadas nos diversos documentos 

constantes dos autos. 8) Assim, presentes elementos suficientes da materialidade e 

autoria delitivas, bem como considerando a possibilidade de obtenção de novos 

documentos relacionados aos fatos junto à Receita Federal do Brasil - RFB, deve-se 
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prosseguir na persecução penal. 9) Precedente da 2ª Câmara: JF/PE-0815105-

02.2021.4.05.8300-INQ, 832ª Sessão de Revisão, de 13/12/2021, à unanimidade. 10) 

Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para 

prosseguimento, facultando-se à Procuradora oficiante, se for o caso, que, com 

fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 

para tanto, por aplicação analógica 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). 

 

031. Expediente: 1.29.004.000727/2021-16 - Eletrônico  Voto: 1470/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 

condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 

ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 

princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 

aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 

integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 

Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$1.871,04. Pessoa 

física com 5 (cinco) 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). 

 

032. Expediente: 1.29.009.000054/2022-35 - Eletrônico  Voto: 1277/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.DO 

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

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 

condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 

ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 

princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 

aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 

integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 

Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 3.911,37. Pessoa 

física com 2 (duas) 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). 

 

033. Expediente: 1.29.009.000059/2022-68 - Eletrônico  Voto: 1239/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.DO 

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

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 

condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 

ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 

princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 

aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 

integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 

Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 1.536,25. Pessoa 

física com 2 (duas) 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). 

 

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio) 
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034. Expediente: 1.12.000.000398/2021-41 - Eletrônico  Voto: 1412/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de declínio de atribuição por parte do 

Ministério Público do Estado do Amapá, contendo os autos de inquérito policial oriundo da 

Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Criança e Adolescente para a 

apuração de suposta prática de crimes descritos nos artigos 241-A e 241-B da Lei 8.069/90 

(ECA), porque o investigado teria armazenado e transmitido, em outubro de 2015, na internet, 

em grupo da rede social "WhatsApp", conteúdos pornográficos em que crianças e adolescentes, 

aparecem praticando atos sexuais. 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 

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. 

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 do Declínio de atribuição 

035. Expediente: 1.14.000.000727/2022-60 - Eletrônico  Voto: 1308/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima relatando que determinado 

participante de um grupo no whatsapp postou mensagem oferecendo material supostamente 

contendo pornografia infantil. 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 prova da transnacionalidade da conduta e a existência de tratado 

ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da Constituição. Existência da 

Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da qual o Brasil é signatário (Decreto 

99.710/1990, art. 1º). Ausência da transnacionalidade da conduta no caso, requisito também 

exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, 

consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. 'A 

extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio 

de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada 

no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata 

o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas 

a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 

ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 

que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 

que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 

não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, 

julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, 

Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, 

julgado em 14/05/2014, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 
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13/03/2013, DJe 22/03/2013. No caso em análise, conforme ressaltou a Procuradora da 

República oficiante, 'Denota-se, dos documentos que acompanharam a representação, que a 

proposta de comercialização foi externada em grupo fechado, de acesso restrito, não havendo, 

portanto, evidência da transnacionalidade da conduta'. 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). 

 

036. Expediente: 1.14.000.002194/2021-70 - Eletrônico  Voto: 6/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 

171, § 3°). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 

REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 - 2ª CCR). SUPOSTA REALIZAÇÃO DE SAQUES 

INDEVIDOS DE VALORES REFERENTES A PENSÃO MILITAR DA MARINHA. 

INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MILITAR. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala 

de Atendimento ao Cidadão, na qual se relata suposto recebimento indevido de pensão por 

morte de ex-militar da Marinha do Brasil, atribuído à nora do falecido, que também teria 

requerido irregularmente o pedido de concessão do benefício. 2. Segundo consta dos autos, a 

investigada teria formulado o pedido de pensão por morte duas vezes. O primeiro ocorreu em 

18/08/20 e foi indeferido. Posteriormente, em 18/05/21, restou deferido após a apresentação de 

cópia da escritura pública declaratória de união estável post mortem, no valor de R$ 10.672,37. 

Constatou-se, porém, no procedimento administrativo de habilitação, indícios de que a 

investigada não convivia com o ex- militar, o que, em tese, configura o crime de estelionato. 3. 

O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições em favor do Ministério 

Público Militar (Procuradoria de Justiça Militar em Salvador), aduzindo que o fato encontra 

correspondência com a hipótese prevista no art. 9º, III, a, do CPM, incidindo, em tese, o tipo 

previsto no art. 251 do referido diploma legal. 4. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da CCR). 5. Com efeito, conforme art. 9º, inciso III, alínea "a", consideram-se crimes 

militares em tempo de paz, os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, 

contra as instituições militares, considerando-se como tais não praticados contra o patrimônio 

sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. 6. Nesse sentido, a 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ' STJ já se pronunciou entendendo que o 

julgamento de estelionato praticado por civil em detrimento de patrimônio sob a administração 

militar compete à Justiça Castrense. Precedentes: AgRg no CC 131.330/SC, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Dje 6/3/2014 e CC 130.711/SC, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, DJe 4/12/2013. As decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça ' STJ harmonizam-se com recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal ' STF a 

respeito do tema: ARE 835894 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 

12/4/2019; RE 874721 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 

24/8/2018 e HC 125865 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

DJe14/3/2018. 7. Em alguns casos, como no recente julgado CC 170.531/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 29/06/2020, 

reconheceu-se a incidência da Súmula 53 do STJ segundo a qual "compete à Justiça Comum 

estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares 

estaduais". Não é a hipótese dos autos em análise. 8. Do referido julgado (CC 170.531/SP) 

extrai-se outro importante precedente, o CC 162.399/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, Dje 15/3/2019, com valioso entendimento: 

"Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, a Justiça Militar Estadual é 

competente para processar e julgar os crimes militares praticados apenas pelos militares 

estaduais, restrição não encontrada no âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes. Com 

efeito, a Justiça Militar Estadual é competente para julgar militares integrantes das Polícias 

Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na forma do art. 9º, do CPPM. 

Não possui competência para julgar civil. Sua competência é mais restrita. Interpretação da Lei 

Maior". 9. Precedente da 2ª CCR: 1.22.000.001709/2020-61, 803ª Sessão Revisão, de 

22/03/2021, por maioria. 10. Nesse contexto, considerando que o caso cuida da suposta 

realização de saques indevidos de valores referentes a pensão militar da Marinha, a atribuição 

para a persecução penal é do Ministério Público Militar, conforme art. 9º, inciso III, alínea "a", 

do Código Penal Militar. 11. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

Militar.  
Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto-vista divergente, pela 

homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar, no que foi seguido pelo 

Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio 

de atribuição, nos termos do voto-vista do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora, Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

037. Expediente: 1.14.000.002460/2021-64 - Eletrônico  Voto: 1411/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
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), através de programa de investimentos com a promessa de devolução dos valores, caso 

não se interessasse pelo negócio. Após descobrir que se tratava de um esquema de 'pirâmide 

financeira', tentou entrar em contato com os números de whatsapp, porém não logrou êxito, 

afirmando que houve o desaparecimento da empresa nos canais de comunicação. 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 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). Possível crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. 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). 

 

038. Expediente: 1.16.000.000792/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1274/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação de que um usuário da rede social Twitter 

publicou mensagem que disponibilizava vídeos de cunho pornográfico envolvendo crianças. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conforme ressaltou a Procuradora oficiante: 

'Em consulta livre ao link, fez-se possível vislumbrar que ele pertenceria a uma conta suspensa. 

Entretanto, dos comentários ainda registrados, é possível vislumbrar indícios de que o titular 

da conta, possivelmente, estaria encaminhando material com pornografia infantil. Ainda, nota-

se que todos os comentários foram registrados em português, a afastar, nesse primeiro 

momento, qualquer indício de internacionalidade da conduta (...)'. 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. Isso porque, pelo que se lê dos comentários, o suposto material anunciado 

seria trocado em grupo privado ou mensagem direta. '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 do Distrito Federal e 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). 

 

039. Expediente: 1.29.003.000247/2019-41 - Eletrônico  Voto: 1357/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE NOVO 

HAMBURGO-RS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de matéria jornalística que noticiou possível ação coordenada 

no reajuste de preços de combustíveis em Novo Hamburgo/RS. Suposto crime contra a ordem 

econômica previsto no art. 4°, inc. I, da Lei n° 8.137/90. Homologação parcial do declínio no 

âmbito da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica). Remessa 

dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Criminal). Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A competência para apuração de crimes contra a ordem 

econômica passa a ser federal quando presente a interestadualidade do delito. Na mesma esteira, 

a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, no Roteiro de Combate a Cartéis editado pela 

E. 3ª CCR, estabeleceu o seguinte, em relação à repartição de atribuições para combate da 

conduta, entre os Ministérios Públicos do país: 'A solução mais adequada é reconhecer a 

atribuição do Ministério Público Federal para ações cíveis cujo objeto sejam condutas 

praticadas, seus reflexos ou questões estruturais inseridas em: (a) mercado relevante que 

englobe mais de um estado da Federação; (b) mercado relevante que abranja a maior parte ou 

todo território nacional; ou (c) mercado relevante internacional.' Nesse sentido são também os 

precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 1.34.001.006624/2020-49, julgado na 784ª Sessão de 

Revisão, de 05/10/2020, unânime; Procedimento nº 1.14.000.003177/2017-73, julgado na 705ª 

Sessão de Revisão, de 05/02/2018, unânime; e Procedimento nº 1.14.000.002322/2017-07, 

julgado na 687ª Sessão de Revisão, de 28/08/2017, unânime. O presente caso trata-se, 

claramente, de um mercado relevante local (município de Novo Hamburgo/RS) ou, no máximo, 

de um mercado relevante ligado a uma microrregião dentro de um mesmo estado da Federação 

(RS). Ausência de indícios de que o possível ilícito possa abranger vários Estados da Federação, 

prejudicando a economia nacional. Inexistência, até o momento, de lesão a bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 

declínio 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). 

 

040. Expediente: 1.30.001.000006/2022-04 - Eletrônico  Voto: 1472/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular em que a noticiante relata suposto abuso de autoridade 

ocorrido na execução da ordem de despejo efetuada em seu desfavor e de sua família. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). De acordo com os autos, verifica-se 

que a referida ordem teria sido proferida por um Juízo estadual e cumprida por agentes 

estaduais. Fatos narrados que não evidenciam 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). 

 

041. Expediente: 1.30.001.000454/2022-08 - Eletrônico  Voto: 1368/2022 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. Possível 

crime de estelionato (CP, art. 171) ou crime contra a economia popular (Lei 1.521/51). 

Narrativa de que a empresa investigada entrou em contato com o noticiante com proposta de 

rentabilidade sobre o valor investido na empresa. Ocorre que após o pagamento de diversas 

parcelas o noticiante nada recebeu. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 

Incidência da Súmula nº 498 do Supremo Tribunal Federal: 'Compete a justiça dos estados, em 

ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Suposto 

crime de estelionato praticado entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes 
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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). 

 

042. Expediente: 1.30.001.000974/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1305/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. A noticiante, pensionista, 

relata que em 8/4/2019 realizou um empréstimo consignado com instituição bancária privada e 

que, desde então, vem recebendo inúmeras ligações por parte de correspondentes bancários e 

outras instituições que oferecem negociação da dívida. Alega estar sendo importunada mesmo 

depois de ter antecipado a liquidação do contrato, afirmando que o banco não deu baixa do 

pagamento no sistema, o que a levou a acioná-lo judicialmente. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que envolvem pessoa física e pessoa jurídica 

privada. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 

a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

043. Expediente: 1.30.001.004302/2021-95 - Eletrônico  Voto: 1242/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de ameaça 

e desobediência cometido por integrante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro/RJ (arts. 147 

e 330 do CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A análise dos 

autos revela situação fática que não importa em prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, 

ou suas entidades autárquicas, ou empresas públicas, o que fixaria a competência da Justiça 

Federal. Inteligência do art. 109, IV da CF. 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). 

 

044. Expediente: 1.30.001.004466/2021-12 - Eletrônico  Voto: 1240/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de 

ameaça ocorrido em unidade do Projeto Rio Acolhedor, mantido pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro/RJ, possivelmente de conhecimento dos administradores locais (art. 147 do CP). 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A análise dos autos revela 

situação fática que não importa em prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, ou suas 

entidades autárquicas, ou empresas públicas, o que fixaria a competência da Justiça Federal. 

Inteligência do art. 109, IV da CF. 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). 

 

045. Expediente: 1.33.002.000003/2022-41 - Eletrônico  Voto: 1279/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
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). Conforme afirmado 

pela Procuradora oficiante, 'verificou-se que a investigada vende curso de treinamento sobre 

marketing digital (...), com a promessa de retorno financeiro fácil e rápido e com indícios de 
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prática do esquema de `pirâmide''. 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). 

 

046. Expediente: 1.34.001.002187/2022-56 - Eletrônico  Voto: 1238/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.DO 

LIVRAMENTO-RS  
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 o investigado, que é servidor público estadual. 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). 

 

047. Expediente: 1.34.001.002913/2022-31 - Eletrônico  Voto: 1384/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação de que está disponível em plataforma de 

streaming no Brasil um vídeo de stand up americano em que o comediante, em sua 

apresentação, utilizando-se de ironia, faz referências à comunidade cigana de maneira 

pejorativa, mediante a utilização de termos impróprios e ofensivos, a saber: 'Mas nunca 

mencionam os milhares de ciganos mortos pelos nazistas, porque ninguém nunca quer falar do 

que é positivo'. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Na hipótese em apreço, caso 

se considere que a conduta referente à disponibilização do vídeo no Brasil configura suposta 

prática de incitação ao crime (CP, art. 286) ou de apologia de crime (CP, art. 287), não há 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 

a persecução penal, uma vez que: I) o fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial 

de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do MPF (Enunciado n° 50 da 

2ª CCR); II) não houve lesão a bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109, inciso IV); e 

III) os referidos tipos penais (apologia/incitação) não constituem crimes previstos em tratado 

ou convenção internacional (CF, art. 109, inciso V). Além do mais, ainda que se considere que 

a disponibilização do vídeo constitua eventual prática do crime previsto no art. 20 da Lei n° 

7.716/89, deve-se observar que o art. 109, inciso V, da CF, fixa a competência dos Juízes 

Federais para processar e julgar 'os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 

quando, iniciada e execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 

ou reciprocamente'. Com efeito, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Por outro lado, o simples fato de o 

suposto crime haver sido cometido por meio da internet (streaming) não tem o condão, a priori, 

de fixar a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Há que se comprovar, 

também, a transnacionalidade do delito. No presente caso, a Procuradora da República oficiante 

ressaltou que 'Sem entrar no mérito da análise da conduta e sua eventual tipificação, não estão 

presentes os requisitos para que a conduta seja de competência federal. O art. 109 da 

Constituição Federal estabelece que, para além de tratado em que haja previsão de tratamento 

da conduta como crime, a conduta deve ter transnacionalidade, para que a competência seja 

federal. A veiculação do filme é feita no território nacional, assim, o acesso é por intermédio 
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de transmissão nacional. Assim, falece a transnacionalidade da conduta' (sem grifo no original). 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

Homologação de Arquivamento 

048. Expediente: JF/CRU/PE-0801313-

72.2021.4.05.8302-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1512/2022 Origem: GABPRM2-

LAMAS - LUIZ ANTONIO 

MIRANDA AMORIM 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta celebração de acordo trabalhista 

fraudulento, homologado pela Justiça do Trabalho. Relato do ex-empregado de que constou 

na ata da audiência trabalhista a sua presença, sendo, no entanto, que naquela data ele estava 

em outro Estado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas as 

diligências cabíveis, foi verificado que o acordo trabalhista extrajudicial foi celebrado em 

27/05/2019, na sede da empresa, com a presença do ex-empregado, de seu advogado, do 

patrono do empregador e de testemunha(s). Com relação ao questionamento referente à 

informação equivocada da presença do ex-empregado na audiência trabalhista, foi juntado 

documento esclarecendo que as ações judiciais na Justiça do Trabalho geram 

automaticamente uma data de audiência, contudo, em virtude da ação ter sido para 

homologar um acordo extrajudicial, a audiência não ocorreu (em que pese conste a presença 

das partes no termo). Dessa forma, conforme consta no Relatório do Inquérito Policial 

'Diante de todos os elementos angariados, constata-se que não houve nenhuma fraude 

processual, nem tão pouco conluio visando, perante a Justiça do Trabalho, fraudar direitos 

trabalhistas e, o principal, não houve interposta pessoa que assinou o acordo no lugar do 

Sr. C.S.L.. O objeto central deste caderno investigatório reside no fato de ter ou não sido 

realizada a audiência na Justiça do Trabalho com a presença da parte reclamada e utilização 

de outra pessoa no lugar da parte reclamante, sendo que constatou-se que não houve a 

realização da audiência, mas sim tão-somente a homologação de um acordo extrajudicial, 

o qual o Sr. C.L., ora denunciante, reconhece suas assinaturas'. Ausência de indícios da 

prática de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

049. Expediente: JF-PA-1015799-

40.2020.4.01.3900-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1426/2022 Origem: GABPR8-MABP - 

MELIZA ALVES BARBOSA 

PESSOA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4°, I). 

Comunicação de que pessoa não identificada arrombou a grade de proteção do 

banheiro de uma agência dos Correios e subtraiu 03 aparelhos celulares, 01 

equipamento switch e 02 caixas contendo roupas e remédios. Promoção de 

arquivamento fundada na ausência de indícios da autoria delitiva, tendo a Procuradora 

da República oficiante ressaltado expressamente que 'a despeito do disposto no 

enunciado nº 36 da referida Câmara, submeta-se este feito ao seu crivo revisional, em 

razão das peculiaridades do caso'. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, 

verifica-se que a Informação Policial de Perícia Papiloscópica em Local de Crime 

concluiu não ter sido possível acessar as imagens gravadas no DVR e que o fragmento 

de impressão digital obtido não positivou com a base de dados constante do Sistema 

Automatizado de Identificação de Impressões Digitais ' AFIS. Além disso, o Laudo de 

Exame do Local do Crime atestou o arrombamento da grade de proteção da janela do 

banheiro, o furto da câmera do corredor externo, o dano provocado no painel de 

ativação do alarme, o furto do gravador de vídeo das câmeras (o que impediu a 

visualização das imagens do dia do fato) e o arrombamento do cofre. Aplicação do 

Enunciado n° 71 da 2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de investigação criminal 

quando, após a colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes da 

autoria delitiva, situação demonstrada com a reunião das seguintes condições: 

inexistência de suspeitos, de testemunha, de elementos técnicos formadores de 

convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras 

diligências capazes de modificar o panorama probatório atual'. Homologação do 

arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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050. Expediente: JF/PE-INQ-0800388-

19.2020.4.05.8300 - 

Eletrônico  

Voto: 1256/2022 Origem: GABPR12-FHA - 

FABIO HOLANDA 

ALBUQUERQUE  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes de inserção de dados 

falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A) e de estelionato (CP, art. 171, § 3°). 

Segundo noticiado, teria sido constatada irregularidade na concessão de pensão por 

morte, consistente na inexistência de comprovação do vinculo empregatício do 

instituidor da pensão com a empresa individual. Promoção de arquivamento com 

fundamento na ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do arquivamento pela 5ª 

CCR/MPF (Combate a Corrupção) no âmbito de suas atribuições. Vínculo empregatício 

reconhecido em acordo judicial celebrado nos autos de reclamação trabalhista ajuizada 

pelo espólio do instituidor da pensão. Ademais, o titular da empresa então reclamada 

declarou à polícia que o falecido trabalhou em sua empresa, além de ter reconhecido a 

autenticidade de sua assinatura na CTPS do instituidor da pensão. Injustificável 

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). 

 

051. Expediente: JF/PE-INQ-0815216-

20.2020.4.05.8300 - 

Eletrônico  

Voto: 1382/2022 Origem: NUCIVJ/PRPE - 

NÚCLEO CÍVEL JUDICIAL 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, 

supostamente praticado por professora de Universidade Federal contra aluno nas 

dependências da instituição. Fatos narrados supostamente ocorridos no ano de 2017, que 

não foram confirmados. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Esgotamento 

das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 

investigatória potencialmente idônea. Ausência de elementos mínimos da materialidade 

delitiva justificadora 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). 

 

052. Expediente: JF/PE-0800034-

91.2020.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1241/2022 Origem: GABPR12-FHA - 

FABIO HOLANDA 

ALBUQUERQUE  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de 

uso de documento falso (CP, art. 304). Segundo noticiado pelo Juízo da 22ª Vara do 

Trabalho do Recife/PE, no curso de reclamação trabalhista, a empresa reclamada teria 

feito uso de "um texto de contrato de trabalho que não continha a assinatura da 

empregada, com cláusula de conteúdo diferente e datado do mesmo dia do outro contrato 

de trabalho apresentado pela Reclamante'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Na mencionada reclamação trabalhista, a reclamante e a reclamada juntaram aos 

autos dois contratos de trabalhos distintos, ambos firmados entre tais partes e datados de 

16/04/2008. Verificou-se que o salário informado na petição inicial da reclamação 

trabalhista é aquele que consta do contrato de trabalho juntado pela empresa reclamada. 

Da mesma forma, o pagamento de remuneração variável somente está previsto no 

contrato de trabalho juntado pela empresa reclamada. Vale ressaltar que os 

demonstrativos dos pagamentos recebidos pela reclamante contêm lançamentos de 

remuneração variável e que a petição inicial da reclamação trabalhista contém pedido de 

incorporação da remuneração variável ao salário. No caso concreto, tais condições 

contratuais eram mais favoráveis à reclamante do que aquelas previstas no contrato de 

trabalho por ela assinado e juntado aos autos, donde se pode inferir que não haveria razão 

para a reclamada usar um contrato supostamente falso que conteria inúmeras cláusulas 

mais benéficas ao interesse da parte contrária. O conjunto de tais evidências leva à 

conclusão de que a existência de 2 (dois) instrumentos distintos do mesmo contrato de 

trabalho resultou de equívoco do setor de recursos humanos da empresa reclamada, 

estabelecido em São Paulo/SP, e não da vontade de falsear a verdade. Evidente ausência 

de dolo, o que torna atípica a conduta narrada. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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053. Expediente: JF/PE-0811580-

12.2021.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1352/2022 Origem: GABPR16-LMDCA 

- LADIA MARA DUARTE 

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

168-A, caput, do Código Penal; 337-A, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal; e no art. 

1º, inciso I, da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal, por parte dos representantes 

legais de empresa privada. Durante procedimento fiscal, a Delegacia da Receita Federal 

em Recife apurou que o contribuinte, no período de janeiro/2015 a julho/2015, suprimiu 

o pagamento das contribuições sociais previdenciárias patronais a cargo da empresa, ao 

preencher a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) 

prestando declaração falsa à autoridade fazendária acerca de sua inclusão no Simples 

Nacional. Promoção de arquivamento considerando que 'pelas circunstâncias 

apresentadas não há como afirmar que o investigado teve a intenção, mediante as 

omissões ou o preenchimento indevido de informações, de suprimir ou reduzir tributos. 

Assim, apesar de em certa medida ter agido com negligência na condução da 

administração da empresa, cujo poder de mando lhe competia, forçoso concluir pela 

impossibilidade de se afirmar que tivesse o investigado, em conluio com outros 

funcionários ou por conta própria, a vontade livre e consciente de omitir informações 

(ou prestar declarações com informações falsas) ao Fisco com o intuito de suprimir ou 

reduzir contribuições previdenciárias e a terceiros ou ainda assumido o risco de suprimi-

los ou reduzi-los'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem 

ressaltou a Procuradora da República oficiante, a responsabilidade pela administração 

da empresa durante o ano de 2015, era exclusiva de seu sócio administrador, sendo certo 

que a empresa não possuía apoio de contador ou escritório de contabilidade. Conforme 

exposto pelo investigado, este teve ciência de sua exclusão do regime SIMPLES quando 

de sua notificação pelo fisco, já em 2017. Em processo análogo, referente à competência 

de 2014 o investigado foi absolvido em razão da ausência de elementos capazes de 

formar o convencimento do juízo sobre a existência do dolo na sua conduta. Assim, 

seguindo o entendimento do membro do MPF, as provas que constaram da referida ação 

penal não destoam das presentes nesta investigação, sendo certo que os testemunhos 

colhidos na ação penal e no presente inquérito dão conta de que, desde a criação da 

empresa, quando esta era enquadrada como optante do SIMPLES, até ser notificado pelo 

fisco em maio de 2017, o investigado acreditava estar devidamente incluído nesse regime 

especial de tributação, realizando o recolhimento do imposto único. Tanto era assim que 

todas as informações relativas às folhas de pagamento e demais fatos geradores de 

obrigações tributárias foram devidamente fornecidas aos sistemas da Receita. A omissão 

se deu, em verdade, quando do preenchimento equivocado acerca do enquadramento da 

empresa no SIMPLES, de modo que, apesar de constarem no sistema todos os fatos 

geradores, não foram realizados os cálculos relativos aos tributos sobre eles incidentes, 

os quais não foram recolhidos pelo sujeito passivo. Corrobora esse entendimento o fato 

de que a partir do ano de 2018 o investigado ter contratado serviços de contabilidade. 

Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta, o que torna atípica a 

conduta narrada. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

054. Expediente: JF/PE-0817930-

50.2020.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1345/2022 Origem: GABPR16-LMDCA 

- LADIA MARA DUARTE 

CHAVES ALBUQUERQUE  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de notícia encaminhada pelo Conselho Regional de 

Educação Física de Pernambuco na qual se vislumbrou indícios do crime uso de 

documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, cometido, em tese, pelo 

investigado, ao protocolar, em 17/02/2020, perante o CREF/PE, requerimento para 

registro de pessoa física, utilizando-se de certificado de conclusão de curso de 

bacharelado em educação física supostamente falso. Na referida ocasião, houve a 

consulta da veracidade dos documentos apresentados à Instituição de Ensino Superior, 

que informou a falsidade do Diploma, da Certidão e do Histórico Escolar. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplicação da Orientação 2ª CCR/MPF nº 44, 

que estabelece: 'é cabível o arquivamento de procedimento investigatório autuado para 

apurar os crimes de uso de documento falso e de tentativa de estelionato em detrimento 

da Administração Federal direta ou indireta quando, de modo cumulativo, a falsidade 

tenha sido facilmente constatada por meio de contato com o emissor do documento e a 

conduta não tenha provocado lesão à entidade ou ao órgão ao qual o documento foi 

apresentado' (Aprovada na 201ª Sessão de Coordenação, de 25/10/2021). Por oportuno, 

ressalto o Enunciado nº 36, que dispõe: 'Quando o arquivamento da notícia de fato, do 
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procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial for promovido com 

fundamento nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, 

ou tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou orientação da 2ª Câmara, 

os autos não deverão ser remetidos à 2ªCCR, salvo nos casos de recurso ou quando o 

membro oficiante julgar necessário, registrando-se apenas no Sistema Único e 

cientificando-se o interessado por correio eletrônico' (Redação alterada na 149ª Sessão 

de Coordenação, de 23/04/2018). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

055. Expediente: JF/PE-0824564-

28.2021.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1340/2022 Origem: GABPR6-JBS - 

JOAO BERNARDO DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de falsidade 

ideológica (CP, art. 299), em razão de os investigados terem, supostamente, apresentado, 

perante o Banco Central do Brasil, declarações falsas, no sentido de inexistir 

impedimento para aprovação de seus nomes para cargos em Conselho de Administração 

de cooperativa de crédito. Promoção de arquivamento considerando que 'as informações 

fornecidas pelos ora investigados seriam facilmente obtidas junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Pernambuco, caso houvesse requerimento neste sentido. Assim, a hipótese 

é de atipicidade da conduta de falsidade ideológica, uma vez que o mero requerimento 

não autoriza, por si só, a obtenção de aprovação dos nomes para cargos no Conselho de 

Administração da Cooperativa'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Aplicação por analogia da Orientação 2ª CCR/MPF nº 44, que estabelece: 'é cabível o 

arquivamento de procedimento investigatório autuado para apurar os crimes de uso de 

documento falso e de tentativa de estelionato em detrimento da Administração Federal 

direta ou indireta quando, de modo cumulativo, a falsidade tenha sido facilmente 

constatada por meio de contato com o emissor do documento e a conduta não tenha 

provocado lesão à entidade ou ao órgão ao qual o documento foi apresentado' (Aprovada 

na 201ª Sessão de Coordenação, de 25/10/2021). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

056. Expediente: JF-RJ-5081492-

56.2020.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1245/2022 Origem: GABPR15-AGA - 

ARIANE GUEBEL DE 

ALENCAR  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ofício oriundo da Superintendência de Seguros 

Privados ' SUSEP, em razão da existência de indícios da prática de crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional por parte de administradores de empresa seguradora, que 

expuseram em risco recursos de terceiros, em montantes expressivos, a partir de dois 

atos: I) investimento deficitário envolvendo a aquisição de debêntures e II) 

investimento, à margem da lei, em participação societária em empresa de consultoria. 

A Procuradora da República oficiante, após a realização das diligências cabíveis, 

elaborou detalhada manifestação promovendo o arquivamento dos autos, com base na 

prescrição da pretensão punitiva, dentre outros fundamentos. Encaminhados os autos 

à 2ª CCR/MPF, foi proferida decisão monocrática pelo não conhecimento da remessa 

e devolução à origem para o arquivamento direto, com fundamento nos Enunciados n° 

36 c/c 92. Ato contínuo, a Procuradora da República apresentou requerimento 

solicitando o conhecimento e a análise do mérito da promoção de arquivamento (com 

a consequente homologação ou não), tendo em vista a complexidade do caso e as suas 

circunstâncias. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado na manifestação 

ministerial, com relação aos crimes objeto de investigação no presente inquérito 

policial (Lei n° 7.492/86, art. 4°, parágrafo único e/ou art. 5°, cujas penas máximas em 

abstrato são de 06 anos e 08 anos de reclusão, respectivamente), ocorreu a efetiva 

prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Isso porque os fatos foram 

praticados, em tese, nos anos de 2013 e 2014, sendo aplicável ao caso concreto a 

redução pela metade do prazo prescricional (CP, art. 115), uma vez que ambos os 

investigados possuem mais de 70 anos de idade. Extinção da punibilidade (CP, art. 

107, IV), em razão da prescrição. Matéria de ordem pública Desnecessidade de avanço 

na análise dos demais argumentos expostos na promoção de arquivamento. 

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

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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057. Expediente: JF/ROO-1003562-

92.2020.4.01.3602-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1425/2022 Origem: GABPRM2-RBL - 

RAUL BATISTA LEITE 

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

durante audiência trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Conforme ressaltado na manifestação ministerial 'Nítida a ocorrência de retratação 

oportuno tempore, no mesmo instante e dentro do mesmo processo em que proferida a 

afirmação inverídica, configurando situação que faz incidir a regra extintiva do citado § 

2º do art. 342 do Código Penal, que reza: (...) § 2º O fato deixa de ser punível se, antes da 

sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade'. 

Extinção da punibilidade, em razão da retratação 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). 

 

058. Expediente: JF/ROO-1004749-

04.2021.4.01.3602-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1492/2022 Origem: GABPRM2-RBL - 

RAUL BATISTA LEITE 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de 

apropriação indébita (CP, art. 168), em razão da suposta negativa de funcionário de 

agência bancária em realizar o pagamento de Requisição de Pequeno Valor ' RPV. 

Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado na manifestação 

ministerial 'todo o transtorno foi ocasionado por uma suposta informação incorreta 

fornecida inicialmente a J.H., ou mesmo por um erro de interpretação do cliente. E mais: 

após a ordem judicial direcionado à gerência do banco, houve rápido cumprimento e o 

valor foi devidamente depositado na conta de J.H. em 16/09/2021, ou seja, poucos dias 

após ter comparecido pela primeira vez à agência com o intuito de sacar o valor constante 

em RPV'. Aplicação do Enunciado n° 61 da 2ª CCR: 'Para a configuração do crime de 

desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é 

necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e 

administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não 

cumprimento caracteriza crime. O cumprimento da ordem, ainda que tardio, também 

afasta a tipificação e a inexistência de prova quanto à ciência pessoal e inequívoca por 

quem tinha o dever de atendê-la caracteriza falta de justa causa'. Não verificação, também, 

de eventual crime de apropriação indébita, no caso concreto. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

059. Expediente: JF-SOR-5006623-

12.2019.4.03.6110-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1237/2022 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 

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

(CP, art. 355, parágrafo único). Os advogados investigados teriam defendido na mesma 

causa, simultaneamente, partes contrárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Em embargos de declaração nos autos do processo os investigados afirmaram 

inexistir a prática delituosa, pois não há nos autos procuração outorgada por ambas as 

partes, bem como o fato de a advogada T.L.R. constar na audiência como procuradora 

de ambos os polos da ação revela erro material. Em diligências, oficiou-se à OAB para 

prestar informações acerca do processo disciplinar instaurado relativo aos fatos, sendo 

noticiado que a representação foi julgada improcedente. Os elementos colhidos nos 

autos não permitem, neste momento, que se conclua pela ocorrência de crime, devido 

principalmente à ausência de procuração outorgada por uma das partes, havendo 

somente substabelecimento da parte autora da ação para os investigados, sendo que, 

conforme esclarecido, na referida audiência a demandada poderia ter comparecido sem 

estar acompanhada de advogado. Para que o agente seja responsabilizado pela prática 

do crime de patrocínio simultâneo, é necessário que ele tenha defendido partes que 

possuam interesses efetivamente antagônicos na mesma relação jurídica processual. 

Não verificação de quebra de confiança no caso em exame. Ausência de indícios da 

prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 

do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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060. Expediente: JF/TXF/BA-1005120-

59.2021.4.01.3313-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1367/2022 Origem: SJUR/PRM-BA - 

SETOR JURÍDICO DA 

PRM/TEIXEIRA DE 

FREITAS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1°). 

Comunicação de que um indivíduo teria repassado notas falsas de R$ 100,00 (cem reais) 

em estabelecimentos comerciais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Realizadas diligências, foi juntado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal 

concluindo que as cédulas apresentadas a exame são autênticas. 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). 

 

061. Expediente: JF/UDI-1001113-

09.2021.4.01.3803-TC - 

Eletrônico  

Voto: 1341/2022 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES 

AMARAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de fraude processual (CP, art. 347). 

Comunicação de que o Advogado do reclamante em uma ação trabalhista teria inovado 

artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, ao ter dispensado testemunha 

que havia indicado, causando, com isso, o adiamento da audiência. Revisão do 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o reclamante recorreu da 

parte dispositiva da sentença trabalhista que determinou a expedição de ofícios ao 

Departamento de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para apuração da 

possibilidade do crime previsto no art. 347 do CP. Com isso, o TRT da 3ª Região 

considerou que 'Não obstante, não há indícios nos autos, apenas em razão dos fatos acima 

narrados, de que a parte e seu procurador tenham agido no processo com intenção 

fraudulenta, almejando objetivos ilegais. Ainda que se tenha por verdadeira a tese de que 

o procurador do autor teria informado à testemunha, de forma ludibriosa, que a audiência 

teria sido cancelada ' o que não foi -, não se observa, a princípio, qualquer benefício que 

isto lhes possa ter ocasionado, sendo certo que não houve alteração dos pressupostos 

fáticos analisados no caso, apesar da efetiva demora na prestação jurisdicional. Ademais, 

embora a parte reclamada também almeje a celeridade processual, para que se veja livre 

de incumbências judiciais, a questão proposta - novamente, a priori -, não lhe causou 

qualquer prejuízo visível, mormente ao se considerar o resultado da demanda'. Com isso, 

o TRT da 3ª Região decidiu que 'não se observando elementos mínimos que possam 

caracterizar, em tese, a fraude processual, assiste razão ao recorrente, não sendo o caso 

de se oficiar o Departamento de Polícia Federal - DPF/MJ e o Ministério Público Federal, 

sendo imperioso registrar o resultado que culminou na improcedência da demanda, ora 

mantida. Dou provimento para afastar a determinação contida na sentença de expedição 

de ofícios.' 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). 

 

062. Expediente: 1.00.000.004617/2022-62 - Eletrônico  Voto: 1333/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis 

crimes de trabalho escravo (CP, art. 149) ou de omissão de registro de vínculo empregatício 

em CTPS (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Encontradas 

irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. Adoção de medidas necessárias à 

regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que 

tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de 

fraude ou violência. Aplicação do Enunciado nº 26 desta 2ª CCR que estabelece: 'A omissão 

de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o 

crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP).' Redação alterada na 176ª 

Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Irregularidades de natureza administrativa e 

trabalhista, que não têm repercussão na esfera penal. Lesividade mínima aos empregados. 

Desnecessidade de intervenção do Direito Penal. Atipicidade da conduta narrada no caso em 
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exame. 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). 

 

063. Expediente: 1.00.000.004625/2022-17 - Eletrônico  Voto: 1314/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

LUZIÂNIA/FORMOSA-

G  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis 

crimes de trabalho escravo (CP, art. 149) ou de omissão de registro de vínculo empregatício 

em CTPS (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Encontradas 

irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. Adoção de medidas necessárias à 

regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que 

tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de 

fraude ou violência. Aplicação do Enunciado nº 26 desta 2ª CCR que estabelece: 'A omissão 

de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o 

crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP).' Redação alterada na 176ª 

Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Irregularidades de natureza administrativa e 

trabalhista, que não têm repercussão na esfera penal. Lesividade mínima aos empregados. 

Desnecessidade de intervenção do Direito Penal. Atipicidade da conduta narrada no caso em 

exame. 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). 

 

064. Expediente: 1.00.000.006058/2022-25 – Eletrônico 

(0600262-33.2020.6.19.0204)  

Voto: 1317/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Promotor Eleitoral oficiante promoveu 

o arquivamento considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas 

circunstâncias, verifica-se que a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência 

do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do 

agente, pois no caso em tela a candidata vem regularmente ressarcindo o Tesouro Nacional 

através dos pagamentos das parcelas referentes ao valor da condenação sofrida no âmbito do 

seu processo de prestação de contas'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o 

arquivamento, remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. Ouvida em sede 

policial, a candidata, ora investigada, afirmou que os recursos foram gastos com 

impulsionamento de página da internet, divulgação de campanha, motorista e contador. 

Informou, ainda, que prestou contas junto ao TRE e encaminhou cópia do recibo de entrega da 

documentação. Em que pese à falta de apresentação de prestação de contas consistir em 

irregularidade formal no âmbito do processo de prestação de contas, para ser considerada um 

ilícito penal é indispensável lesão ou exposição ao perigo de lesão do bem jurídico penalmente 

protegido pela norma, que como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade das eleições e do 

processo eleitoral, a igualdade entre os candidatos e a regularidade da prestação administrativa 

da Justiça Eleitoral. Pequeno valor do débito existente. Conduta dolosa não evidenciada. 

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). 

 

065. Expediente: 1.00.000.006060/2022-02 – Eletrônico 

(0600076-10.2020.6.19.0204)  

Voto: 1318/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Promotor Eleitoral oficiante promoveu 
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o arquivamento considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas 

circunstâncias, verifica-se que, conforme bem salientou a autoridade policial no relatório 

conclusivo da investigação, a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência 

do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do 

agente'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o arquivamento, remeteu os autos 

à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, 

IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. No bojo do processo de prestação de contas foi 

constatado que, na ocasião, a candidata não apresentou instrumento de mandato para 

constituição de advogado, o que acarreta na falta de capacidade postulatória em juízo. Nesse 

caso, as contas não são analisadas pela Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e 

Partidárias do TRE, o que enseja seu julgamento como não prestadas. Ouvida em sede policial, 

a candidata, ora investigada, acostou aos autos o Extrato da Prestação de Contas Final entregue 

à Justiça Eleitoral. Na ocasião, afirmou ainda que prestou contas na Sede do TRE, mas que não 

concordou em assinar procuração com plenos poderes ao advogado indicado pelo partido e que 

tomará medidas para regularizar a situação da prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Em 

que pese à falta de apresentação de prestação de contas consistir em irregularidade formal no 

âmbito do processo de prestação de contas, para ser considerada um ilícito penal é indispensável 

lesão ou exposição ao perigo de lesão do bem jurídico penalmente protegido pela norma, que 

como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade das eleições e do processo eleitoral, a 

igualdade entre os candidatos e a regularidade da prestação administrativa da Justiça Eleitoral. 

Pequeno valor do débito existente. Conduta dolosa não evidenciada. 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). 

 

066. Expediente: 1.00.000.006063/2022-38 – Eletrônico 

(0600084-84.2020.6.19.0204)  

Voto: 1319/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 40.799,93. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento 

considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas circunstâncias, verifica-

se que a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência do resultado 

naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do agente, pois 

no caso em tela a candidata vem regularmente ressarcindo o Tesouro Nacional através dos 

pagamentos das parcelas referentes ao valor da condenação sofrida no âmbito do seu processo 

de prestação de contas'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o arquivamento, 

remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 

termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. Após consulta realizada pela 

autoridade policial aos autos do processo de prestação de contas, verifica-se que a dívida 

encontra-se parcelada e a investigada vem regularmente pagando os valores das parcelas. Em 

que pese à inconsistência na documentação apresentada consistir em irregularidade formal no 

âmbito do processo de prestação de contas, para ser considerada um ilícito penal é indispensável 

lesão ou exposição ao perigo de lesão do bem jurídico penalmente protegido pela norma, que 

como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade das eleições e do processo eleitoral, a 

igualdade entre os candidatos e a regularidade da prestação administrativa da Justiça Eleitoral. 

Conduta dolosa não evidenciada. 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). 

 

067. Expediente: 1.00.000.006179/2022-77 – Eletrônico 

(0600190-46.2020.6.19.0204)  

Voto: 1320/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o 

arquivamento considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas 

circunstâncias, verifica-se que a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência 

do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do 

agente, pois no caso em tela a investigada compareceu a oitiva e afirmou a destinação dada aos 

valores recebidos'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o arquivamento, 

remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 

termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. Ouvida em sede policial, a 
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candidata, ora investigada, afirmou que utilizou o dinheiro na campanha eleitoral com a 

confecção de 'santinhos' e combustível para divulgação de sua candidatura, informou ainda que 

a prestação de contas ficou a cargo do partido, e que ao enviar a documentação ao contador, 

esse teria informado que os documentos eram insuficientes, só conseguindo enviar a 

documentação completa após o prazo final, o que ocasionou as contas como não prestadas. Em 

que pese à falta de apresentação de prestação de contas consistir em irregularidade formal no 

âmbito do processo de prestação de contas, para ser considerada um ilícito penal é indispensável 

lesão ou exposição ao perigo de lesão do bem jurídico penalmente protegido pela norma, que 

como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade das eleições e do processo eleitoral, a 

igualdade entre os candidatos e a regularidade da prestação administrativa da Justiça Eleitoral. 

Pequeno valor do débito. Conduta dolosa não evidenciada. 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). 

 

068. Expediente: 1.00.000.006182/2022-91 – Eletrônico 

(0600248-49.2020.6.19.0204)  

Voto: 1322/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Promotor Eleitoral oficiante promoveu 

o arquivamento considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas 

circunstâncias, verifica-se que a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência 

do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do 

agente, pois no caso em tela a candidata afirmou ter utilizado o dinheiro em sua campanha 

eleitoral e que contratou um contador que ficou responsável pela prestação de contas, que foi 

julgada não prestada em virtude de uma irregularidade formal no processo de prestação de 

contas'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o arquivamento, remeteu os autos 

à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, 

IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. Ouvida em sede policial, a candidata, ora investigada, 

afirmou que recebeu tal recurso através de depósito bancário; que gastou tais valores com 

material gráfico, papelaria, combustível, xerox e alimentação; que acha prestou contas junto ao 

TRE, uma vez que o Partido sugeriu contratar um contador particular, o que foi feito. Afirmou, 

ainda, que entregava as notas de gastos referente à sua campanha, ao contador e que na presente 

data, apresentou extratos da sua prestação parcial e final entregues por ele. A referida candidata 

não sabia da necessidade de constituir advogado para acompanhar seu processo de prestação 

de contas junto ao TER, pois "ouviu falar que talvez houvesse necessidade", mas que à época 

da Prestação de Contas em 2018 não tomou providência, por isso acha que está dando esse 

problema e afirmou, por fim, que não recebeu o Comprovante de Quitação referente a sua 

Prestação de Contas. Em que pese à falta de apresentação de prestação de contas consistir em 

irregularidade formal no âmbito do processo de prestação de contas, para ser considerada um 

ilícito penal é indispensável lesão ou exposição ao perigo de lesão do bem jurídico penalmente 

protegido pela norma, que como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade das eleições e do 

processo eleitoral, a igualdade entre os candidatos e a regularidade da prestação administrativa 

da Justiça Eleitoral. Pequeno valor do débito. Conduta dolosa não evidenciada. 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). 

 

069. Expediente: 1.00.000.006185/2022-24 – Eletrônico 

(0600244-12.2020.6.19.0204)  

Voto: 1321/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral, tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral. Consta nos autos que a 

candidata recebeu do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

' FEFC a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Promotor Eleitoral oficiante promoveu 

o arquivamento considerando que 'após cuidadosa análise dos fatos investigados e suas 

circunstâncias, verifica-se que a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência 

do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do 

agente, pois no caso em tela a candidata afirmou ter utilizado o dinheiro em sua campanha 

eleitoral e realizado a prestação de contas, juntando, inclusive, extrato da prestação de contas 

final junto ao TRE'. O Juiz Eleitoral, por sua vez, considerando prematuro o arquivamento, 

remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 

termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993 e Enunciado nº 29. Ouvida em sede policial, a 

candidata, ora investigada, afirmou que recebeu recursos para sua candidatura; que recebeu tal 
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recurso através de depósito bancário; que gastou tais valores com pagamento de pessoal, 

papelaria, alimentação e transporte; que prestou contas junto ao TRE em 11/10/2018 e acostou 

aos autos Extrato da Prestação de Contas Final,. Em que pese à falta de apresentação de 

prestação de contas consistir em irregularidade formal no âmbito do processo de prestação de 

contas, para ser considerada um ilícito penal é indispensável lesão ou exposição ao perigo de 

lesão do bem jurídico penalmente protegido pela norma, que como crime eleitoral, tutela a 

lisura e legitimidade das eleições e do processo eleitoral, a igualdade entre os candidatos e a 

regularidade da prestação administrativa da Justiça Eleitoral. Pequeno valor do débito. Conduta 

dolosa não evidenciada. 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). 

 

070. Expediente: 1.13.000.000382/2021-09 - Eletrônico  Voto: 1316/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a autoria e a materialidade por 

supostos crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e de lavagem 

de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) em razão de o investigado ter adquirido bens imóveis no 

exterior (Miami, EUA), sem ter declarado as transações à repartição federal competente. No 

ano de 2016, o investigado apresentou Declaração de Regularização Cambial e Tributária 

(DERCAT) pretendendo aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(RECRT) ' Lei 13.254/2016. Feita a declaração, deixou de recolher o imposto devido sobre a 

transação e de pagar a multa de regularização, tornando nula a adesão ao RERCT. Devidamente 

intimado, o contribuinte alegou falta de recursos para pagamento do tributo e multa exigidos. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria Lei de Repatriação impede a 

continuação da investigação quando se tem como conjunto probatório apenas a declaração 

realizada pelo contribuinte. Inteligência dos artigos 4º, § 12, I e II e 9º, § 2º, ambos da Lei 

13.254/16, que estabelecem: Art. 4º, § 12. A declaração de regularização de que trata o caput 

não poderá ser, por qualquer modo, utilizada: I - como único indício ou elemento para efeitos 

de expediente investigatório ou procedimento criminal; II - para fundamentar, direta ou 

indiretamente, qualquer procedimento administrativo de natureza tributária ou cambial em 

relação aos recursos dela constantes. Art.9º, § 2º. Na hipótese de exclusão do contribuinte do 

RERCT, a instauração ou a continuidade de procedimentos investigatórios quanto à origem dos 

ativos objeto de regularização somente poderá ocorrer se houver evidências documentais não 

relacionadas à declaração do contribuinte. Por outro lado, na documentação defensiva foi 

apresentado documento de financiamento no sistema financeiro dos EUA, datado de agosto de 

2005, para o imóvel descrito na RFFP; a declaração feita à RFB corresponde ao financiamento 

da época, o que enfraquece sobremodo a hipótese apuratória de investigação de divisas, além 

de reforçar a licitude da origem dos valores. 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). 

 

071. Expediente: 1.13.000.002308/2019-02 - Eletrônico  Voto: 1257/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TEFÉ-

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

dados em registro previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Consta dos autos que a própria suposta vítima formulou a notícia-crime junto à Polícia Federal, 

dando conta de que seu extrato previdenciário possuía informação incorreta, constando vínculo 

com a Polícia Militar do Estado do Ceará, embora ela não tivesse mantido relação de trabalho 

com a instituição. Oficiado, o INSS informou que 'o regime de previdência indicado é o RPPS 

' Regime Próprio de Previdência do Estado do Ceará. Portanto, as contribuições previdenciárias 

decorrentes do vínculo não foram vertidas ao INSS e ao Regime Geral de Previdência Social. 

A informação do vínculo previdenciário constante do CNIS não traz prejuízo à interessada (...)'. 

Diligências preliminares que não indicam prática de conduta típica prejudicial ao INSS. 

Informação de que cópia dos autos foi encaminhada à Polícia Militar do Estado do Ceará, por 

precaução. Falta de materialidade. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no 

art. 18, do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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072. Expediente: 1.14.000.000546/2022-33 - Eletrônico  Voto: 1225/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato. Notícia de possível crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP), 

caracterizado por esquema fraudulento de aquisição e distribuição de medicamento. Do que se 

pode depreender da representação, a Defensoria Pública da União no Estado da Bahia estaria 

ajuizando pedidos de tutela antecipada para obrigar à União a fornecer valores ao cidadão que 

possui a necessidade de utilizar o medicamento referido; as ações estariam sendo ajuizadas sem 

o discernimento da parte autora, e até mesmo em favor de pessoas que já teriam, supostamente, 

recebido o medicamento pelo SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Representação desconexa e genérica, desacompanhadas de documentação que pudesse 

respaldar a alegação. Ausência de lastro probatório mínimo. Inexistência de linha investigatória 

potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

073. Expediente: 1.14.002.000165/2021-53 - Eletrônico  Voto: 1293/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

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

crime de fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A) em razão de suposto 

vazamento de informações referente à segunda etapa (prova de habilidades clínicas) do 

Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de 

Educação Superior Estrangeira) aplicada em julho de 2021. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Análise do depoimento da noticiante, em cotejo com as informações trazidas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ' INEP que não 

identificam elementos mínimos de crime que justifiquem o prosseguimento das investigações. 

Cumpre observar que, conforme esclareceu o INEP, 'o Exame não se presta ao preenchimento 

de vagas, ou candidatura a um emprego ou carreira pública, tampouco o participante deve 

submeter-se a qualquer tipo de concorrência com outros participantes'. Ausência de diligências 

capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, 

podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 

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

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

 

074. Expediente: 1.14.003.000014/2022-76 - Eletrônico  Voto: 1507/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão a respeito 

do suposto cometimento de crimes de falsidade ideológica, descrito no art. 299 do Código 

Penal, por parte dos noticiados que teriam prestado falsas autodeclarações quanto às suas 

características fenotípicas e renda para ingresso na Universidade Federal do Oeste Baiano 

(UFOB), campus Barreiras/BA, no ano de 2019, pelo programa de cotas na categoria L10 

(Candidatos(as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A regularidade do 

enquadramento dos estudantes na categoria de cota foi verificada pela UFOB em pelo menos 

duas oportunidades: ao fazer a matrícula e ao receber as representações, não sendo apontadas 

evidências de fraude. 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, e 1.22.000.001985/2020-20, 781ª Sessão Ordinária, de 

21/09/2020, 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). 
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075. Expediente: 1.15.000.000631/2022-64 - Eletrônico  Voto: 1303/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo TCU/Seproc, no qual é informada 

a prolação de acórdão pela 1ª Câmara do TCU, que julgou irregulares as contas de 

microempreendedor individual, condenando-o ao recolhimento das quantias recebidas e ao 

pagamento de multa no valor de R$ 200.000,00. De acordo com o inteiro teor do acórdão, o 

caso diz respeito à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de 

Cultura em razão da omissão do dever de prestar contas, cujo prazo encerrou-se em 20/02/2017, 

dos recursos captados para promover projeto cultural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). As peças de informação encaminhadas revelam que o responsável pelo projeto 

cultural se omitiu em relação ao dever de prestar contas dos recursos recebidos, razão pela qual 

lhe foram impostas sanções administrativas. O TCU não apontou, porém, indícios de que o 

investigado teria se apropriado dos valores recebidos (art. 168 do CP), ou obtido os recursos 

por meio fraudulento, ou mesmo que teria deixado de promover a atividade cultural objeto do 

incentivo (art. 40, §2º, da Lei 8.313/91). Isso porque a decisão da 1ª Câmara do TCU limita-se 

a sancionar o responsável pelo descumprimento de seus deveres administrativos de prestar 

contas, sem qualquer consideração adicional. Além disso, cumpre destacar que a pretensão 

punitiva do crime tipificado no art. 40, §2º, da Lei nº 8.313/91 estaria atingida pela prescrição, 

uma vez que as peças de informação revelam que as quantias foram recebidas em 2015 e o 

prazo de prescrição do referido crime é de 3 anos Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

076. Expediente: 1.15.000.002388/2021-38 - Eletrônico  Voto: 1264/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

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

Cidadão, por meio da qual o noticiante solicita a apuração de eventual prática de incitação à 

violência contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional praticado, em tese, por 

militante e representante sindical durante um evento no Sindicato da Construção Civil de 

Fortaleza realizado no dia 18/09/2021. O teor do discurso objeto da presente NF é assim 

transcrito: 'Meu irmão, uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A 

gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo 

pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF ' e se puxar o do Fux, sai a peruca. 

Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, o presidente da Câmara dos 

Deputados, o presidente do Congresso. Tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem 

que ter vontade de cuspir. Odiar a burguesia brasileira e todos os representantes'. Instado a se 

manifestar, o noticiado apresentou defesa em seu favor, formulada por advogados constituídos 

que, em suma, alegaram que o conteúdo se refere a um pequeno trecho de 30 segundos extraído 

de longo pronunciamento de mais de três horas, representando uma fração isolada e 

descontextualizada que não traduziria o sentido que os noticiantes pretenderam extrair dele, ao 

contrário, apresentaria por vezes, um artifício cômico e alegórico, em que a violência teria o 

sentido de instigar a classe trabalhadora a se indignar contra as injustiças sociais e não a atos 

de violência propriamente dita. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É 

necessário que eventual discurso de intolerância, para alcançar o seu desiderato, tenha aptidão 

efetiva de provocar grave perturbação da ordem pública ou da paz social, de modo a se amoldar 

aos tipo penal disposto no art. 286 do CP. Em outras palavras ainda que o discurso seja 

notadamente marcado por palavras de ódio, seu conteúdo há de conter potencialidade de causar 

o dano, para que valores consagrados constitucionalmente, como a liberdade de expressão, 

sejam relativizados. No caso dos autos, como bem concluiu o Procurador da República 

oficiante, 'fica visível que o chamamento à ação ali servia de impulso para a mobilização, de 

modo que os trabalhadores se sentissem impelidos a lutar por seus direitos. Isto é, como uma 

ferramenta para levar a mudanças sociais e à redução das tão odiosas desigualdades na 

sociedade brasileira'. Por último, cumpre ressaltar: '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). Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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077. Expediente: 1.16.000.000271/2022-63 - Eletrônico  Voto: 1325/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento, pela Fundação Petrobras de Seguridade 

Social ' PETROS, do relatório de auditoria forense denominado 'Projeto Omega', relativo a 

auditoria produzida no âmbito do FIDC GP Aetatis II ('Fundo' ou 'FIDC GP Aetatis'). Promoção 

de arquivamento considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no 

que se refere à fase de monitoramento do Fundo, ou seja, após o investimento, o Procurador da 

República fundamenta o arquivamento na ausência de elementos mínimos da materialidade e 

autoria delitiva. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado na manifestação 

ministerial, com relação aos crimes de gestão fraudulenta ou fraudulenta (Lei n° 7.492/86, art. 

4° e parágrafo único) cujas penas máximas em abstrato são de 12 anos e 8 anos de reclusão, 

respectivamente, verifica-se que ocorreu a efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 

art. 109, II e III). Isso porque os fatos foram praticados, em tese, no ano de 2005, já transcorrido, 

portanto, lapso temporal superior a 16 anos. Assiste razão ao Procurador da República oficiante, 

também, no que se refere à possível irregularidade, supostamente ocorrida no ano de 2013, 

relacionada a não retirada da Classificação de Risco das quotas. Conforme apurado, a 

Assembleia Geral de Quotistas teria de fato ocorrido, todavia não haveria esse registro na CVM. 

Segundo consta, naquela ocasião, os Cotistas presentes (24,01% do capital do Fundo) 

deliberaram por não aprovar a retirada da Classificação de Risco das quotas. A PETROS, pelo 

que consta, era detentora de 3,63% das quotas e teria inclusive justificado seu voto da seguinte 

forma 'A Fundação PETROS deve manter o acompanhamento acerca dos ativos envolvidos na 

operação, com o intuito de garantir maximização de retorno à PETROS e aos participantes, o 

que usualmente é feito através das agências classificadoras de risco'. Ultrapassados mais mais 

de 9 (nove) anos da data da referida Assembleia Geral de Quotistas do Fundo, não se vislumbra 

outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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). 

 

078. Expediente: 1.16.000.001366/2022-02 - Eletrônico  Voto: 1311/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato. Representação formulada junto à Polícia Legislativa, noticiando o extravio, em 

data e local incertos, de credencial de vaga de garagem localizada no Anexo 4 da Câmara dos 

Deputados, pertencente a um dos membros da casa legislativa. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Fatos que não revelam ocorrência de crime. Ausência de lastro probatório 

mínimo. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 

2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

079. Expediente: 1.16.000.001427/2022-23 - Eletrônico  Voto: 1306/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta de 

possíveis crimes tributários. Arquivamento com base no §4º, art. 4º, da Resolução nº 

174/CNMP. Pedido de reconsideração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Representação genérica e confusa, que trata de diversos fatos de forma sucessiva e 

desorganizada, além de desacompanhada de documentação que pudesse respaldar a alegação. 

Ausência de lastro probatório mínimo. Inexistência de linha investigatória potencialmente 

idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Pedido de reconsideração que não traz elementos 

concretos capazes de alterar o contexto fático-probatório dos autos. Homologação do 

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

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

 

080. Expediente: 1.16.000.001689/2022-98 - Eletrônico  Voto: 1380/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de 

Taguatinga/DF, através do qual informa em que ficou reconhecida a existência de pagamento 

de parte do salário 'por fora', isto é, sem constar dos contracheques, no valor mensal de R$ 

202,00, durante o período de 08/2019 a 07/2020. Promoção de arquivamento em razão da 

insignificância penal do fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação 

a um suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), é certo que 

o Supremo Tribunal Federal tenha conferido caráter supraindividual ao bem tutelado no delito 

em questão, haja vista que visa proteger a subsistência financeira da Previdência Social, 

caracterizando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de 

reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, o que afastaria a aplicação do princípio da 

insignificância. No entanto, excepcionalmente no caso em exame, diante do reduzido período 

de vínculo empregatício, do ínfimo valor devido e, sobretudo, considerando que a condenação 

no âmbito da Justiça do Trabalho que além de reparar o dano ao INSS, impõe ao empregador 

o pagamento de todos os direitos trabalhistas do empregado, bem como o pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, prescindindo de intervenção no Direito penal, verifica-

se a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Precedentes da 2ª 

Câmara: 1.34.014.000303/2021-72, 828ª Sessão de Revisão, em 08/11/2021; e 

1.34.014.000264/2021-11, 823ª Sessão de Revisão, em 04/10/2021, ambos por unanimidade. 

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

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

 

081. Expediente: 1.19.000.001027/2020-44 - Eletrônico  Voto: 1328/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de cópia de Inquérito Civil, visando 

apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). A investigada teria 

ingressado na Universidade Federal do Maranhão - UFMA tendo se autodeclarado falsamente 

como indígena. A investigada concorreu a processo seletivo na condição de cotista para o curso 

de Direito matutino - 2017/2, na modalidade 'indígenas, que independentemente da renda, 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas', Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pelo disposto na Lei nº 12.711/12, utilizado pela 

norma editalícia, o critério para que se possa usufruir do sistema de cota racial no processo 

seletivo é puramente a autoidentificação por meio da autodeclaração do candidato. Oficiada, a 

instituição de ensino respondeu "conclui-se que a discente cumpriu os requisitos editalícios 

exigidos para ingresso no curso de graduação na cota na qual concorreu, conforme deferimento 

do formulário de matrícula assinado pelo colaborador." e comunicou que adotaria as 

providências necessárias, instaurando processo administrativo para apuração da suposta fraude. 

Notificada, a investigada afirmou que 'não havia no edital qualquer procedimento para se aferir 

no ato da inscrição a etnia do candidato com vistas a habilitá-la para a inscrição definitiva'. 

Alegou também que se identifica como pessoa indígena, uma vez que sua mãe possui 

descendência e traços fenotípicos característicos dos índios; que possui diversos familiares que 

também tem traços próprios dos indígenas, bem como são nascidos em região do Estado do 

Maranhão que foi povoada por índios, inclusive anexou várias fotografias e documentos a fim 

de comprovar suas alegações. Conforme ratificado pelo Procurador oficiante, à época do 

certame não havia, seja na legislação, seja no edital, regramento objetivo para a concessão de 

cotas, bastando a autoidentificação do candidato como preto, pardo ou índio. Por esta razão, 

não havia no certame etapa de comprovação de veracidade da declaração. Ausência de critérios 

objetivos no momento da escolha para determinação da identidade racial da investigada. 

Subjetividade do conceito 'raça'. Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Dolo 

não evidenciado na conduta . Atipicidade. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 

1.24.000.000443/2017-60, 696ª Sessão Ordinária, de 13/11/2017. Procedimento nº 

1.30.001.002362/2013-63, 603ª Sessão Ordinária, de 18/08/2014. Carência de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

082. Expediente: 1.19.001.000047/2022-50 - Eletrônico  Voto: 1332/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

IMPERATRIZ-MA 
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 20, Lei nº 

7.492/1986), em virtude da realização de operação financeira indireta, no âmbito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, no valor de R$ 5.000,00, para 

a reforma de aviário e aquisição de ração, com vencimento final previsto para 23/12/2021. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência, na hipótese, de elementos que 

permitam concluir que a mutuária utilizou-se de meio fraudulento para obter o referido 

financiamento. Possibilidade de responsabilização cível e administrativa, em razão do 

descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à Instituição 

Financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. Reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª CCR: NF n° 

1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 

1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 

Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação do arquivamento.  
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: 1.20.000.000093/2019-42 - Eletrônico  Voto: 1334/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal ' PIC. Relatório de Inteligência Financeira. Possível 

cometimento de crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de lavagem de capitais 

(Lei nº 9.613/98). Constatada a movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a 

atividade econômica ou a ocupação profissional do investigado, médico perito do INSS 

aposentado, que foi denunciado, em novembro de 2009, pelo Ministério Público Federal, com 

outras 13 pessoas, por participar de esquema de fraude a benefícios previdenciários. Segundo 

o relatório, o investigado informou que é médico do INSS, possui patrimônio de R$ 

2.844.729,00 e renda de R$ 22.000,00 o que se afigura aparentemente incompatível com a 

posição no valor de R$ 21.822.790,00, mantida em 27/05/2013, composta por ativos diversos. 

Questionado quanto a origem dos recursos, informou que são provenientes de anos dedicados 

ao trabalho como médico, da venda de uma fazenda, de herança e da indenização quando se 

aposentou. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Efetuadas diligências junto a 

ASSPA e ao Departamento de Polícia Federal. A despeito das movimentações financeiras 

suspeitas elencadas no RIF em análise, incompatíveis com o rendimento de servidor público, a 

instrução dos autos demonstrou evolução patrimonial compatível com o recebimento de 

herança por parte do investigado. Oficiada a SEFAZ/MT acerca do recolhimento de ITCMD a 

título de herança, a resposta comprova que, de fato, o investigado foi destinatário de valor 

substancial na herança deixada após a morte de seu pai no ano de 2011, sendo que, do total de 

mais de R$ 65 milhões, o investigado herdou aproximadamente R$ 11 milhões. Menciona-se 

também a existência de 15 propriedades imóveis pertencentes ao investigado, sendo 10 delas 

em razão de herança. A Receita Federal informou que não constam procedimentos fiscais em 

desfavor dos contribuintes citados. Por fim, em relação à denúncia oferecida contra o 

investigado em 2009, por suposto envolvimento em esquema de fraudes previdenciárias, ele 

foi absolvido por falta de provas. Inexistência de ação fiscal encerrada ou em andamento em 

face dos investigados. A inexistência de crédito tributário constituído e/ou exigível obsta o 

prosseguimento da persecução penal, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do 

Supremo Tribunal Federal. A teor do artigo 2°, inciso III da Lei nº 9.613/98, são da competência 

da Justiça Federal os crimes de lavagem de dinheiro a) praticados contra o sistema financeiro e 

a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou 

de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou b) quando o crime antecedente for de 

competência da Justiça Federal. Realizadas diligências, não foram encontrados registros de 

crimes de competência da Justiça Federal contra os investigados que pudessem ser 

caracterizados como antecedentes ao possível delito de ocultação de ativos. Ausência de 

elementos mínimos de conduta ilícita que justifique a atribuição do Ministério Público Federal. 

Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

084. Expediente: 1.21.000.000282/2022-83 - Eletrônico  Voto: 1259/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.J.DO 

R.PRETO/CATAND  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: Notícia de fato. Representação formulada junto à Polícia Federal, noticiando possível crime de 

tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Tendo em vista que a manifestação veio desacompanhada de 

documentação que pudesse respaldar a alegação, foram feitas diversas diligências para entrar 

em contato com o manifestante, sem bom êxito. Ausência de lastro probatório mínimo. 

Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. 

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

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

 

085. Expediente: 1.22.000.000574/2022-89 - Eletrônico  Voto: 1261/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330) atribuído ao 

representante legal de empresa privada, nos autos de ação previdenciária, em figuram como 

partes M.R. e o Instituto Nacional do Seguro Social ' INSS. O Juízo da 3ª Vara Federal de 

Minas Gerais requisitou ao representante legal de empresa privada o Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho ' LTCAT referente ao Perfil Profissiográfico 

Previdenciário ' PPP do autor, bem como esclarecimento acerca da técnica contida no PPP. Em 

razão das reiteradas negativas em apresentar os documentos requisitados pelo Juízo, foi 

determinada a intimação do MPF. Promoção de arquivamento considerando que em consulta 

aos autos da ação previdenciária constata-se que a advogada do autor juntou ao feito 

documentos de ação trabalhista movida pelo mesmo contra a empresa, manifestando que "na 

ocasião foi realizada perícia técnica, o que corrobora com o PPP anexado no processo 

administrativo junto a Autarquia" e que "o processo encontra-se em condição de ser julgado". 

Dessa forma, considerando-se os documentos juntadas pelo autor, conclui-se pela ausência de 

potencialidade lesiva na omissão do representante legal da empresa investigada. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De início, verifica-se que nas ordens judiciais que 

requisitaram os documentos não constava advertência de que o não cumprimento caracterizaria 

crime. Além disso, há nos autos sentença que julgou procedente o pedido do autor, para 

condenar a empresa a fornecer 'novo Perfil Profissiográfico Previdenciário, devidamente 

preenchido, nos termos da fundamentação, procedendo-se às devidas retificações. A reclamada 

deverá fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário ao reclamante, no prazo de cinco dias, 

após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), respeitado o 

limite de R$10.000,00 (dez mil reais), revertida em benefício do autor'. Aplicação do Enunciado 

nº 61 que estabelece: 'Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento 

de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza 

civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o 

seu não cumprimento caracteriza crime'. Aprovado na 108ª Sessão de Coordenação, de 

07/03/2016. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

086. Expediente: 1.22.000.000597/2022-93 - Eletrônico  Voto: 1419/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
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 sentença proferida nos autos de 

reclamação trabalhista reconheceu que a empregada, por meio de termo de acordo individual 

para redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, teve uma redução de 70% do 

salário-base e da jornada de trabalho entre maio/2020 e janeiro/2021, tendo recebido o 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda durante esse período. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 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. 2) No que 

tange à suposta prática dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-

A) e contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137/90), tendo em vista o reconhecimento de 
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pagamento extrafolha, verifica-se a ausência de crédito tributário definitivamente constituído 

em desfavor do contribuinte investigado. Crimes de natureza material, cuja ocorrência depende 

da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula 

Vinculante da Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação 

de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva 

no débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica 

(STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 

18/04/2016). Precedentes do STF: RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008. Cumpre ressaltar que, nos termos do 

Enunciado nº 63, 'a sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória 

de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário'. Aprovado na 116ª 

Sessão de Coordenação, de 22/08/2016. 3) Homologação do arquivamento. Necessária 

comunicação ao Juízo do Trabalho levando este arquivamento ao seu conhecimento e 

solicitando que, após a liquidação da sentença e constituído definitivamente o crédito tributário, 

seja o Ministério Público Federal comunicado, para as providências pertinentes.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

087. Expediente: 1.22.000.003580/2021-15 - Eletrônico  Voto: 1424/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta da Comissão 

Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

noticiando furto de ferro-gusa na via-férrea entre os bairros Calafate, em Belo Horizonte/MG, 

e Vila São Paulo, em Contagem/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os 

fatos mencionados consubstanciam-se no furto de ferro-gusa utilizado em linhas férreas. Ocorre 

que tais locais pertencem a empresas privadas, não havendo menção que porventura 

componham o acervo patrimonial da extinta RFFSA. Inobstante a gravidade dos fatos descritos, 

perceba-se que, se crime há, não se vislumbra, em sua possível prática, lesão a bens ou 

interesses da UNIÃO, ou mesmo de uma de suas autarquias ou empresas públicas. Os fatos 

narrados foram praticados em detrimento de bens pertencentes a empresa privadas. Assim é 

que, ausente qualquer circunstância que justifique a competência federal, nos termos do artigo 

109 da CF/88, forçoso é concluir pela ausência de atribuição persecutória do Ministério Público 

Federal. Precedente 2ª Câmara: 1.00.000.002427/2020-49, 777ª Sessão de Revisão, de 

03/08/2020, à unanimidade. No entanto, desnecessário é o envio dos autos ao Ministério 

Público Estadual, diante da existência de inquéritos instaurados pela Polícia Civil de Minas 

Gerais para a apuração das condutas ilícitas narradas. Homologação do 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: 1.23.000.000232/2021-41 - Eletrônico  Voto: 1366/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do relato do homicídio de líder indígena em festa no ramal 

Jamic, a 5 km da aldeia Acará-Mirim, que está localizada a 40 km do Município de Tomé-

Açu/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nenhuma notícia de que 

a motivação do autor do crime tenha relação com a atuação da liderança na defesa do povo 

Tembé. Da leitura dos depoimentos, extrai-se que a provável motivação do homicídio foi uma 

desavença que ocorreu na referida festa. A competência da Justiça Federal justifica-se somente 

quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias 

referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem 

como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, 

XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. No entanto, já há apuração dos fatos pela Polícia Civil do Estado do Pará, o que torna 

desnecessário o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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089. Expediente: 1.25.000.000614/2022-81 - Eletrônico  Voto: 1275/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PARANAGUÁ-PR  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação em Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta injúria 

contra Ministra de Estado (art.140, II, CP). O noticiante se volta contra vídeo publicado no 

canal no YouTube do investigado, em que ele chama a Ministra da Mulher, Família e dos 

Direitos Humanos de 'fascista escrota'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 

caso cuida de crime de ação penal pública condicionada, no caso, à representação do ofendido 

(art. 145, p.ú., do CP), ou então ação penal privada, mediante apresentação de queixa (súmula 

714 do STF), que não constam dos autos. Falta de legitimidade para a continuidade das 

investigações. Precedente desta 2ª CCR: 1.34.001.006160/2020-12, 792ª Sessão de Revisão, 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). 

 

090. Expediente: 1.25.000.004142/2018-59 - Eletrônico  Voto: 1313/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal ' PIC instaurado para apurar supostos ilícitos praticados 

por representantes legais de instituições financeiras privadas em operações financeiras espúrias 

efetuadas por 'doleira', colaboradora na 'Operação Lava Jato'. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Assiste razão à Procuradora da República oficiante. As diligências 

realizadas ao longo do procedimento não foram hábeis a evidenciar a atuação/participação 

direta de representantes legais das instituições financeiras visando a facilitação dos atos de 

evasão de divisas e de lavagem de valores promovidos pelo grupo gerido pela 'doleira' N.K. O 

que restou evidenciado, ao contrário, foi a existência de comunicações efetuadas por essas 

instituições financeiras ao COAF noticiando a prática de transações bancárias atípicas por 

empresas geridas pelo grupo criminoso. Muito embora algumas dessas operações possam ter 

passado despercebidas pelos bancos privados, tudo indica que a omissão decorreu de falhas nos 

controles internos da instituição financeira em identificar, com melhor precisão, transações 

bancárias suspeitas. A existência de tais falhas é evidente a partir da leitura da proposta de 

termo de acordo apresentada pela instituição financeira ao Banco Central do Brasil, constatando 

a identificação de outras omissões elucidadas em fiscalização realizada pela autarquia. 

Ausência de indícios mínimos da prática de condutas dolosas por parte dos gestores e/ou 

representantes das instituições financeiras privadas. Instauração de Inquéritos Civis para 

apuração de eventuais danos e/ou violação do disposto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.613/98. 

Extração de cópias e remessa à Divisão Extrajudicial Cível da Procuradoria da República em 

São Paulo para adoção das medidas pertinentes. 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). 

 

091. Expediente: 1.26.000.004008/2021-16 - Eletrônico  Voto: 1343/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir encaminhamento de Ofício da Justiça Federal, a fim de apurar 

suposta prática de crime contra a honra de testemunha ofendida, no curso do processo, pelo réu 

em ação penal (art. 140, do Código Penal). Consta na presente que, durante audiência de 

instrução realizada no dia 22/11/2021, o réu I.F.S. proferiu diversas ofensas verbais contra a 

testemunha R.A.G.S., enquanto esta prestava seu depoimento. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada (art. 145 do Código Penal). 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). 

 

092. Expediente: 1.26.003.000188/2020-56 - Eletrônico  Voto: 1262/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE SERRA 

TALHADA-PE  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta oferta irregular de cursos de graduação e pós-

graduação, sem autorização do Ministério da Educação, em Municípios do Estado de 

Pernambuco, especialmente em Serra Talhada e Tabira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Realizada minuciosa busca nas fontes abertas disponíveis, bem como via ASSPA, 

com o fim de obter maiores informações sobre os fatos, notadamente em relação a eventual 

oferta de cursos irregulares pelas instituições investigadas nos Municípios de Tabira e Serra 

Talhada, não se obteve êxito. O noticiante foi notificado para apresentar informação disponível 

acerca da ocorrência de emissão irregular de certificado de conclusão de curso de graduação ou 

pós-graduação pelas referidas instituições e para fornecer cópia de eventual documentação 

comprobatória, especialmente cópia de certificados ou diplomas emitidos pela instituição. Em 

resposta à requisição, o noticiante informou, em suma, que, em contato com os estudantes 

supostamente lesados, estes informaram que apenas um estudante da turma do Município de 

Tabira/PE concluiu o curso de mestrado ofertado e recebeu seu Diploma, contudo, nega-se a 

apresentar o documento, com receio de represálias. Manifestação do Ministério da Educação 

que não apresentou elementos mínimos da materialidade delitiva que justifiquem o 

prosseguimento das investigações. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente 

exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Arquivamento que não 

gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas 

(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  
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: 1.29.000.000712/2022-79 - Eletrônico  Voto: 1184/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

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

Manifestação sigilosa realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão em que o 

noticiante relata que a representada teria recebido auxílio emergencial de forma indevida, ao 

declarar que residia sozinha com o filho, sendo que na verdade este morava com o pai em outra 

cidade. Além disso, alegou que a investigada estaria exercendo ilegalmente profissão 

(protética), pois não tinha registro ativo junto ao CRO. A Procuradora da República oficiante, 

após a realização de diligências, promoveu o arquivamento direto do procedimento, com 

fundamento no art. 4°, inciso III, da Resolução nº 174, de 04/07/2017, do CNMP, ressaltando 

que 'De pronto, verifica-se que não há crime algum a ser investigado, não tendo sido 

comprovadas as alegações do representante'. Notificado do arquivamento, o interessado 

apresentou recurso. Manutenção da decisão pelo membro do MPF oficiante. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, os fatos narrados na manifestação 

que deu início ao presente procedimento, bem como o recurso apresentado, não trazem 

elementos probatórios mínimos que apontem para a ocorrência de crime. Conforme ressaltou a 

Procuradora da República oficiante 'embora confirmado o recebimento de auxílio emergencial 

no período de abril de 2020 até setembro de 2021, o MPF constatou que a representada não 

realizou qualquer atividade laborativa formal nos anos de 2019 e 2020. Somente a partir de 

novembro de 2021, portanto após encerramento de pagamento de auxílio emergencial é que K. 

passou a exercer atividade remunerada. Além disso, K. também não recebeu benefícios 

previdenciários entre os anos de 2019 e 2021. Com isso, não apresentou renda alguma no 

período em que recebeu auxílio emergencial. Assim, a única informação que se teria seria a de 

que o filho de K. teria residido com o pai em algum período em que K. teria percebido auxílio 

emergencial, fato de muito difícil comprovação e que, de todo modo, não afastaria por completo 

o direito de K. a percepção do benefício dado que não teve renda alguma no período'. Ausência 

de indícios da prática de crime, no caso concreto. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 

do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

094. Expediente: 1.29.002.000342/2021-79 - Eletrônico  Voto: 1331/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando que suposto saque indevido 

da conta de particular, mantida na Caixa Econômica Federal - CEF. Revisão do arquivamento 
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(LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a CEF informou que o valor de R$ 4.669,77 foi liberado em 

23/02/2021, pelo motivo de Saque Aniversário. Porém, como não ocorreu o saque, o valor foi 

estornado automaticamente na conta de FGTS em 30/07/2021, sem prejuízo para a empresa 

pública. Falta de indícios 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). 

 

095. Expediente: 1.29.003.000336/2021-10 - Eletrônico  Voto: 1506/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

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

tipificado na Lei nº 8.137/90. Constituição definitiva do crédito ocorrida em 19/02/2015. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou o Procurador da 

República oficiante 'o presente expediente trata tão somente da incidência de `MULDI' (outras 

multas administradas pela RFB) aplicada ao contribuinte no valor de R$ 190.942,62. ['] Na 

medida em que as multas objeto deste expediente constituem obrigação acessória, a 

constituição definitiva do crédito tributário ora noticiada não produz efeitos na esfera penal'. 

Precedentes da 2ª CCR: 1.29.000.003523/2021-77, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021, 

unânime; e 1.29.000.000835/2021-29, 809ª Sessão de Revisão, de 17/05/2021, 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). 

 

096. Expediente: 1.30.001.000526/2022-17 - Eletrônico  Voto: 1329/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime encaminhada pela Polícia Federal, relatando possível estelionato 

contra o INSS. A noticiante narra que teriam utilizado documentos falsos para obtenção de 

benefício fraudulento em seu nome (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inc. IV). Foram detectados, após diligências, 4 requerimentos de benefício 

previdenciário em nome da noticiante (aposentadoria por idade), sendo 2 indeferidos por falta 

dos requisitos necessários, em virtude de apresentação de documentos falsos, 1 cancelado a 

pedido da requerente e 1 concedido, aparentemente sem irregularidade. Dados inseridos no 

Projeto Prometheus. Falta de materialidade delitiva. 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). 

 

097. Expediente: 1.30.001.000740/2022-65 - Eletrônico  Voto: 1226/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de encaminhamento de notícia-crime feita na Polícia Federal, 

dando conta de supostos crimes relacionados ao prêmio da Mega Sena. Segundo o autor, os 

valores pagos para os ganhadores foram indevidos, uma vez que, o autor alega que o mesmo 

seria o legítimo ganhador do prêmio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Representação desconexa e genérica, desacompanhadas de documentação que pudesse 

respaldar a alegação. Ausência de lastro probatório mínimo. Inexistência de linha investigatória 

potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

098. Expediente: 1.30.001.000797/2022-64 - Eletrônico  Voto: 1258/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Arquivamento com base 

no §4º, art. 4º, da Resolução nº 174/CNMP. Pedido de reconsideração. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação genérica e confusa, que trata de 

diversos fatos de forma sucessiva e desorganizada, além de desacompanhada de documentação 

que pudesse respaldar a alegação. Ausência de lastro probatório mínimo. Inexistência de linha 
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investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Pedido de 

reconsideração que não traz elementos capazes de alterar o contexto fático-probatório dos 

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

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

 

099. Expediente: 1.30.001.000871/2022-42 - Eletrônico  Voto: 1326/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
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 gasolina 

comum. 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). 

 

100. Expediente: 1.30.001.001116/2022-85 - Eletrônico  Voto: 1381/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para fins penais encaminhada pela 

Receita Federal. Informações sobre possível prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, 

I, da Lei 8.137/90). Narra a representação que em 18/08/2003, foi emitido Ato Cancelatório de 

Isenção de Contribuições Sociais, com efeitos retroativos a 1995, declarando cancelada a 

isenção de contribuições previdenciárias da empresa noticiada. A despeito disso, nos exercícios 

fiscais seguintes (2004 a 2010), o contribuinte continuou utilizando o Código 639 nas GFIPs, 

que se destina a entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme bem apontado pelo Procurador oficiante, 

'O inciso primeiro do artigo 1°, da Lei 8.137 determina que é crime a redução de tributo 

mediante a omissão de informações ou a prestação de informações falsas às autoridades 

fazendárias. Esse dispositivo legal tem que ser interpretado com muita cautela, para que mera 

discordância entre o contribuinte e as autoridades fazendárias não seja criminalizada, em 

especial porque as declarações feitas pelo contribuinte em formulários como a GFIP tem efeito 

de confissão de dívida'. Assim, é certo que meras discordâncias jurídicas não devem ser 

equiparadas a informações falsas. No caso, a empresa não se conformou com a decisão da 

Receita Federal e entrou com ação judicial visando ver reconhecido o caráter de entidade 

filantrópica da entidade. Lateralmente, continuou preenchendo as declarações como se isenta 

fosse. Dessa forma, verifica-se que não houve uma deliberada omissão de informação, 

tampouco prestação de informação falsa à Receita Federal, e sim a adoção de procedimento 

tributário que se entendeu correto à luz de interpretação razoável da legislação tributária. Dolo 

não evidenciado. Ausência de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª Câmara: 

1.25.000.000962/2021-77, 822ª Sessão de Revisão, de 13/09/2021; 1.15.000.001891/2020-95 

e 1.29.007.000033/2017-72, 817ª Sessão de Revisão, de 09/08/2021, todos 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). 

 

101. Expediente: 1.34.001.000551/2022-43 - Eletrônico  Voto: 1335/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira 

que relata informações espontâneas encaminhadas por autoridade estrangeira, a respeito do 

envio de EUR 281.223,33 de contas bancárias brasileiras para contas situadas na Eslováquia e 

na Hungria, pelo investigado e sua empresa, valendo-se de uma conta de passagem aberta na 

Áustria. Promoção de arquivamento considerando a) não há nenhuma informação concreta que 

permita supor que as movimentações financeiras reportadas envolvam recursos de origem 

criminosa; b) pesquisa de prevenção produziu resultado negativo, o que atesta a inexistência, 
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ao menos na PR/SP, de persecução penal em face dos investigados; c) descabe cogitar de 

lavagem de dinheiro, ante a ausência de indícios de crime antecedente; d) que se trata de 

informações de inteligência, não sendo possível sua utilização para a instauração formal de 

apurações. 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, de onde se 

extrai a seguinte ementa: 'COORDENAÇÃO. CONSULTA. RELATÓRIOS DE 

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ENCAMINHADOS PELO COAF. OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS ENVOLVENDO CONTAS NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE JUNTADA 

EM PROCEDIMENTO. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PELA UNIDADE 

DESCENTRALIZADA DA SPPEA. POSSIBILIDADE. 1. Os RIFs enviados pelo COAF, que 

descrevam operações financeiras envolvendo contas no exterior, nos quais constam vedação de 

juntada do documento em processos judiciais ou procedimentos formais, podem ser 

transformados em relatório de análise pelas unidades descentralizadas da SPPEA, conforme 

dispõe seu regimento interno. 2. O relatório de análise produzido descreve as pessoas 

envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior. Os valores envolvidos e o número da conta 

não são incluídos no relatório. 3. Após o envio de cópia do relatório de análise para a 

distribuição de procedimento, o RIF é devidamente arquivado como sigiloso no Sistema Único. 

4. 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 relatório foi 

encaminhado também à Polícia Federal e à Receita Federal do Brasil. 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). 

 

102. Expediente: 1.34.001.010091/2021-81 - Eletrônico  Voto: 1336/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar irregularidade consistente na não devolução de uma 

credencial de acesso às áreas restritas de segurança (ARS) no aeroporto de Congonhas. De 

acordo com o relatado, em 06/07/2021, a empresa privada responsável pela execução de um 

serviço no Aeroporto de Congonhas pelo Comando da Aeronáutica, realizou a contratação e 

credenciamento efetivo do investigado, auxiliar de pedreiro. Em 21/07/2021, o investigado 

pediu demissão e não realizou a devolução da credencial provisória gerada no dia da 

contratação. Expedido ofício pela Polícia Federal à empresa solicitando que a credencial do 

investigado fosse cancelada, impossibilitando-o de acessar a Área Restrita de Segurança do 

aeroporto, bem como fosse excluída do rol de credenciais vencidas e não devolvidas, de forma 

a regularizar as estatísticas no tocante ao credenciamento, não eximindo a empresa contratante 

de eventual sanção administrativa. Efetivo cumprimento do solicitado. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Do exame dos autos, verifica-se a inexistência de 

elementos mínimos que apontem para a materialidade delitiva, uma vez que a conduta praticada 

pelo investigado não caracteriza fato típico penal. No caso, não há que se falar em crime de 

desobediência, uma vez que não se trata de ordem legal de funcionário público. Sequer há nos 

autos documento que comprove que o investigado tenha tido ciência da necessidade de devolver 

a credencial. Ressalta-se, ainda, que foram realizadas as diligências necessárias para que o 

investigado fosse impossibilitado de utilizar a credencial, uma vez que o acesso às áreas 

restritas de segurança é controlado pela própria empresa contratante. Homologação do 

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

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

 

103. Expediente: 1.34.006.000146/2022-85 - Eletrônico  Voto: 1488/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

que, após desembarcar de um voo internacional, foi selecionado no canal 'nada a declarar' para 

fiscalização. Durante a vistoria, verificou-se a existência de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares) 

em sua bagagem. Na ocasião, foi liberada ao passageiro parte da quantia, tendo o valor restante 

permanecido retido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De acordo com 

o art. 65 da Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de moeda estrangeira em valor superior ao 

equivalente a dez mil reais deve ser feita exclusivamente por meio de instituição autorizada a 
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operar no mercado de câmbio, à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou beneficiário. 

Desse modo, as INs RFB nº 1.059/2010 e n° 1385/2013 impõem a necessidade de prestação de 

informação sobre o fato na Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA) e em Declaração 

Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da e-DPV, por prejudicar a fiscalização e 

arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme 

consta do § 3º do art. 65 da Lei n° 9.069/95. No presente caso, o noticiado não apresentou a 

necessária e-DPV e não preencheu a DBA, simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a 

declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica teria se caracterizado caso o passageiro tivesse 

declarado em e-DPV informações falsas, ou preenchido DBA e não tivesse declarado a posse 

de moeda estrangeira em valor equivalente a mais de dez mil reais. Importante ressaltar que 

não se vislumbra conduta criminosa nos fatos narrados, considerando que a e-DPV não se presta 

ao recolhimento do imposto de renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do porte de 

moeda nacional ou estrangeira acima de dez mil reais. Desse modo, não houve supressão ou 

redução de tributo, assim como não houve omissão de declaração sobre rendas para eximir-se 

do pagamento de tributo, não se enquadrando a conduta nos tipos penais previstos no art. 1° e 

no art. 2°, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no crime de 

evasão de divisas, pois trata-se de ingresso de moeda no País (e não propriamente saída ou 

evasão). Por fim, também não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro, uma vez que 

ausentes indícios, nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de acordo com o caput 

do art. 1º da Lei n° 9.613/199. Entendimento de que o direito administrativo já foi suficiente 

para penalizar a conduta do investigado, uma vez que os valores acima do limite foram retidos 

e, após declarado seu perdimento, destinados à União. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 

1.34.006.000186/2021-46, Sessão de Revisão n° 804, de 12/04/2021, unânime. Homologação 

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

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

 

104. Expediente: 1.34.043.000129/2022-00 - Eletrônico  Voto: 1511/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Consta dos autos que no curso 

de reclamação trabalhista foram penhorados créditos de pessoa física junto a pessoa jurídica, a 

qual teria desobedecido a ordem de penhora. Promoção de arquivamento considerando que 'o 

descumprimento da ordem de penhora constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível 

de multa, nos termos do artigo 774 do Código de Processo Civil, de modo que a existência de 

sanções extrapenais para o fato afasta a incidência do crime de desobediência'. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplicação, por analogia, do Enunciado nº 75, que 

estabelece: 'Não configura a prática do crime de desobediência (CP, art. 330) o descumprimento 

de ordem judicial de penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada. A 

conduta constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada multa de até 20% 

do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material (CPC, art. 774)'. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 

10/02/2020. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

105. Expediente: 1.30.001.003848/2021-29 - Eletrônico  Voto: 1330/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Possível prática dos crimes de ameaça e de incitação ao crime de violência contra a mulher, 

respectivamente previstos nos arts. 147 e 286 do Código Penal. O noticiante narra que o 

investigado, ator nacionalmente conhecido, no dia 18/09/2021, repostou mensagem em seu 

perfil na rede social Twitter ameaçando bater em uma Deputada Federal, em virtude de 

divergências políticas. Segundo consta, 'o artista chegou a compartilhar uma publicação com 

ameaças a ela. Na legenda, J. A. chegou a concordar com as afirmações dispostas na postagem: 

"Se eu encontro na rua, soco até ser preso". Promoção de arquivamento considerando a 

inexistência de representação da Deputada Federal em relação ao crime de ameaça (CP, art. 

147) e que a frase veiculada seria 'insuficiente para amoldar-se ao delito do art. 286 do CP'. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De início, verifica-se que a Lei nº 14.192, 

de 4 de agosto de 2021, incluiu na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) o 
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seguinte crime: 'Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por 

qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade 

de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.' 

Novo tipo penal que já se encontrava em vigor na data em que ocorreu a conduta investigada 

nestes autos. Neste contexto, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

que 'Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos 

' inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código 

Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal' (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019) os autos devem ser remetidos ao 

Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis. Recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 

Homologação. Remessa ao Ministério Público Eleitoral.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral. 

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

 

106. Expediente: 1.33.008.000097/2022-06 - Eletrônico  Voto: 1378/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

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

comunicando a suposta ocorrência do crime de homofobia, praticado em rede social na internet. 

O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da ausência de 

elementos da ocorrência de crime. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Em que pese o STF tenha firmado a tese de que a prática de 

homofobia caracteriza o crime de racismo (ADO 26/DF e MI 4733/DF), não chegou a tratar 

sobre a questão da competência para análise e julgamento destes casos. Assim, não é possível 

atribuir competência federal para processar o crime de homofobia por equiparação ao racismo, 

pois a Constituição Federal exige a congruência entre a transnacionalidade da conduta e a 

previsão do crime em tratado internacional. No caso, não há tratado internacional versando 

sobre homofobia. Portanto, o presente feito deve ser analisado pela Justiça Comum Estadual, 

uma vez que a Justiça Comum Federal possui caráter residual. Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 

16/12/2019, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 

10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

107. Expediente: JF/CE-APE-ORD-0800457-

26.2021.4.05.8103 - 

Eletrônico  

Voto: 1315/2022 Origem: GABPRM2-JMNJ - 

JOSE MILTON NOGUEIRA 

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

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 

APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DA 

INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente 

de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em 

desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. O 

Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo, por considerar que: I) a 

investigada atuou com dolo agravado, pois na condição de terceirizada da CEF e 

mediante quebra de confiança com o empregador, gerou nova senha para a conta de uma 

pessoa falecida e passou a retirar indevidamente valores entre 13/04/2015 e 27/07/2015; 

II) ao utilizar senha de terceiro (gerente), causou risco de que um inocente fosse 

responsabilizado pelo crime; III) não possui condições de devolver os recursos ilícitos 

obtidos e IV) o filho da acusada já havia recebido indevidamente parcelas do mesmo 

benefício entre 01/2008 e 01/2009, fato tratado em outra ação penal. 3. Interposição de 

recurso pela defesa, consignando que: I) o membro do MPF se utilizou das elementares 

do próprio crime para não propor o ANPP (eventual gravidade abstrata do crime de 

estelionato), não havendo dolo agravado na situação; II) a investigada se utilizava 
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normalmente da senha do gerente, a qual não foi obtida de maneira escusa, pois era 

necessária para a consecução de suas atividades no banco e foi concedida pelo próprio 

gerente e III) o art. 28-A, I, do CPP excepciona o caso de pessoas hipossuficientes 

quando diz "reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de 

fazê-lo'. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do 

CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal é que 

a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 5. 

No entanto, cumpre observar que a gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias 

inerentes ao próprio tipo penal pelo qual a ré foi denunciada ('Obter, para si ou para 

outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 

mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...) § 3º - A pena aumenta-

se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público') não 

se revelam capazes, por si sós, de obstaculizar o oferecimento do acordo de não 

persecução penal. Dessa forma, o fato de a acusada ter obtido vantagem ilícita para si 

(R$ 36.747,90), mediante quebra de confiança com o empregador e utilização indevida 

de senha, não evidencia a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do 

crime, não havendo informações criminais, por ora, que denotem gravidade exacerbada 

da conduta examinada nos presentes autos. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5004301-

40.2021.4.04.7009, Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, unânime. 6. Quanto ao 

possível risco de que um inocente fosse responsabilizado pela infração penal, verifica-se 

que a investigada confessou o crime ao ser ouvida na Delegacia de Polícia Federal, 

reconhecendo ter sido a única beneficiária dos valores sacados e transferidos da conta da 

falecida. 7. Com relação à reparação do dano, cumpre salientar que 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 à ré, 

e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 

8. Por fim, verifica-se que em relação ao argumento de que o filho da acusada já havia 

recebido indevidamente parcelas do mesmo benefício entre 01/2008 e 01/2009 (fato 

tratado em outra ação penal), houve possível equívoco em tal assertiva, pois, ao que 

consta dos autos, referida conduta foi praticada pelo filho da beneficiária da 

aposentadoria (falecida), e não pelo filho da acusada (terceirizada da CEF). 9. 

Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos 

requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

 

108. Expediente: 1.00.000.005950/2022-99 – Eletrônico 

(JF-FRA-0000411-85.2018.4.03.6113-

INQ)  

Voto: 1337/2022 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. 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 em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 334, 

caput, incisos III e IV, c/c o art. 29, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante 

deixou de oferecer o acordo por considerar que a medida não é necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, havendo elementos que demonstram a prática de conduta 

reiterada, habitual e profissional pelos acusados, que já foram surpreendidos em ocasiões 

anteriores transportando mercadorias descaminhadas. 3. Interposição de recurso pela defesa de 

N.P.Q.B., por entender estarem preenchidas as condições para a celebração do ANPP. 

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. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou 

entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice 

ao oferecimento do acordo de não persecução penal (Procedimento 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). Nesse sentido, a existência de outras ações penais, 
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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 (Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 

837, de 07/02/2022, unânime). 6. No presente caso, conforme ressaltou o Procurador da 

República oficiante 'verifica-se que ambos foram denunciados pela prática de descaminho nos 

autos da ação penal nº 0005491-97.2017.403.6102, que tramita na 5ª Vara Federal de Ribeirão 

Preto. Consta ainda que N.P.Q. foi denunciado pela prática do delito capitulado no art. 334, § 

1º, inciso IV, CP, em São José do Rio Preto (1ª Vara Federal, autos nº 0004949-

67.2017.403.6106, data do fato: 20/08/2016 - fls. 213). Ainda em relação ao denunciado N., 

consta a existência da ação penal nº 0007475-41.2016.4.03.6106 (1ª Vara Federal de São José 

do Rio Preto); e do procedimento investigatório do MP nº 0003268-85.2010.403.6113.' 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 

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

cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 

oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 

109. Expediente: 1.20.004.000209/2021-28 - Eletrônico  Voto: 1383/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
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 procedimento investigatório instaurado em desfavor 

de investigado pela prática dos crimes previstos no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90 e no art. 

337-A, inciso I, do CP. 2. Oferecimento do acordo pelo Procurador da República oficiante. 

Manifestação da defesa pelo interesse no ANPP, ressaltando, no entanto, que o investigado não 

possuí condições financeiras de arcar com a cláusula proposta pelo órgão ministerial 

relacionada ao ressarcimento do dano. 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 ao investigado, 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 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). 

 

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 

110. Expediente: JF/PR/FOZ-5017232-

96.2021.4.04.7002-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 1520/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE FOZ DO 

IGUAÇU  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime descrito no art. 334 do CP. Promoção de 

arquivamento. Discordância do Juízo. Aplicação do art. 28 do CPP (com redação anterior 

à Lei 13.964/2019). Notícia de que, em momento posterior, foi oferecido acordo de não 

persecução penal no presente caso. Perda do objeto. Não conhecimento da remessa.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa por perda do objeto, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

111. Expediente: JF/PR/GUAI-5000092-

67.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 1441/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de 

descaminho, tendo em vista a introdução, no dia 12/09/2020, de produtos de procedência 

estrangeira (15 celulares, 7 antenas parabólicas e outros itens) em território nacional, por 

via terrestre, sem documentação probatória de sua regular importação. Mercadorias 

avaliadas em R$ 4.496,56 (U$ 850,75). Tributos iludidos (II + IPI) no importe de R$ 

1.492,24. 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, ainda, que 

o ora investigado foi condenado nos anos 2016 e 2018 por condutas semelhantes. 3. O 

membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. 

Discordância do Juízo federal, alegando que 'o investigado responde ou respondeu a outros 

processos criminais por condutas semelhantes, como se pode depreender da certidão 

acostada ao evento 1, DOC3. Tal fato evidencia a habitualidade delitiva do agente, o qual, 

aparentemente, faz do crime o seu meio de subsistência'. 5. Remessa dos autos à 2ª CCR, 

nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 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. Considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) a existência de outras 

autuações fiscais e processos criminais nos últimos 5 (cinco) anos e (iii) 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. 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). 

 

112. Expediente: JF/PR/GUAI-5001200-

05.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico  

Voto: 1376/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE 

PARA INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA. 

MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar os 

crimes descritos nos arts. 299 e 304 do CP, haja vista a notícia de que o investigado 

apresentou, no dia 23/06/2020, documento falso (CRLV do semirreboque atrelado ao 

caminhão) a policiais rodoviários federais durante abordagem de rotina. 2. O Procurador da 

República promoveu o arquivamento em relação ao crime de uso de documento falso, 

alegando que 'não haveria como o indiciado (...) ter conhecimento da falsidade ideológica, 

pois recebeu o semirreboque em momento posterior a prática da adulteração veicular e já 

com os documentos públicos atinentes ao veículo expedidos', e requereu ao Juízo o declínio 

de competência quanto ao crime de falsidade ideológica. 3. Discordância do Juiz apenas no 
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que refere ao arquivamento, argumentando que 'as investigações, ao que parece, basearam-

se em meros depoimentos do suspeito, sem comprovação efetiva do alegado para 

fundamentar seu requerimento de arquivamento'. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, 

nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Constam dos 

autos as seguintes informações: (a) depoimento do investigado afirmando que comprou a 

carreta pelo valor de R$ 15.000,00, que não sabia que o documento era falso e que adquiriu 

o veículo após vistoria realizada no DETRAN do Rio Negrinho/SC; e (b) o veículo passou 

por vistoria no DETRAN/SC, para transferência de propriedade efetuada no município de 

Rio Negrinho/SC, em 05/03/2020, porém, não foram constatadas as irregularidades nessa 

oportunidade. 6. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, os indícios apontam que 

o investigado não havia conhecimento acerca da falsidade do documento, mormente porque 

até mesmo a vistoria do DETRAN/SC não logrou êxito em identificar a adulteração veicular 

e aprovou o semirreboque, efetivando a transferência da documentação do veículo do 

Estado do Paraná para Santa Catarina. 7. No mesmo sentido, precedente congênere da 2a 

CCR: JF/PR/MGA-5016460-67.2020.4.04.7003-IP, Sessão 837, de 07/02/2022. 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). 

 

113. Expediente: JF-RJ-5052672-

61.2019.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1236/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 18 DA LEI 

10.826/2003. APREENSA'O DE UMA MIRA TELESCÓPICA PROVENIENTE 

DOS ESTADOS UNIDOS. ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 

13.964/2019). SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO POR MOTIVOS DIVERSOS. 1. Trata-se de inquérito policial 

instaurado para apurar o crime descrito no art. 18 da Lei 10.826/2003, tendo em vista 

a apreensão, no dia 11/08/2016, de uma luneta de aumento (8-32x50 ADE-

VIREFIELD) proveniente dos Estados Unidos. 2. O investigado foi ouvido em sede 

policial, ocasião em que confirmou ter comprado em 2014 'uma luneta para uma 

espingarda de AIR SOFT' em um site da internet. 3. Consta ofício oriundo do 

Ministério da Defesa ' Exército Brasileiro Comando da 1a Região Militar afirmando 

que 'o equipamento necessita de licença prévia de importação'. 4. A Procuradora da 

República oficiante promoveu o arquivamento, pelos seguintes fundamentos: 

'analisando o teor do art. 2o, § 3o, VII, do ANEXO I, do Decreto no 10.030/2019 (com 

a redação dada pelo Decreto no 10.627/2021), não são considerados Produtos 

Controlados pelo Comando do Exército ' PCE, `as miras telescópicas, 

independentemente de aumento'. A despeito de eventuais questionamentos sobre a 

constitucionalidade da norma, em especial, por contrariar o Estatuto do Desarmamento 

(Lei no 10.826/2003) e extrapolar o conteúdo regulamentar, é fato, que na seara penal, 

vigora, em caso de dúvida quanto à atribuição de culpa ao réu, o princípio do in dubio 

pro reo. Em havendo normas divergentes sobre uma matéria, deverá ser utilizada no 

caso concreto aquela que beneficia o investigado, sendo evidentemente mais favorável 

a esse a norma que exclui da condição de PCE das miras telescópicas. (...) Também 

não se ignora que, por força de liminar da Exma. Ministra do Supremo Tribunal 

Federal, Rosa Weber, a eficácia de parte do Decreto no 10.627/2021 foi suspensa por 

meio de decisão monocrática em 12/04/2021, abrangendo, inclusive, o dispositivo que 

trata das miras telescópicas (item `a' da parte dispositiva da decisão). No entanto, 

tratando-se de suspensão cautelar da norma, e não havendo, até o momento, julgamento 

definitivo de mérito, bem como não tendo o órgão julgador entendido que deveria 

conceder eficácia retroativa à decisão, essa deverá valer com efeitos ex nunc, e, assim, 

valendo somente a partir da data da decisão'. 5. Discordância do Juiz, ao fundamento 

de que "a simples ausência de previsão expressa das miras telescópicas na Portaria 

COLOG 118, de 4/10/2019 (Anexo I, item 1.2) não significa que elas tenham deixado 

de ser produtos legalmente controlados, uma vez que, inequivocamente, ainda se 

enquadravam no conceito de acessório de arma de fogo previsto em tratado e em 

decreto. Assim, estava correto o Comando do Exército ao informar, em 14/11/2019, 

que `o equipamento necessita de prévia licença de importação" (evento 6, INQ1, p. 2), 

nos termos do art. 24 da Lei 10.826/2003. As miras telescópicas só deixaram de ser 

enquadradas expressamente como Produtos Controlados pelo Comando do Exército - 

PCE quando do advento do Decreto 10.627/2021 (") Como reconhece o próprio MPF, 

o art. 2o, § 3o, VII, do Decreto 10.627/2021 foi suspenso por decisão da Min. Rosa 

Weber em 12/4/2021, nos autos da ADI 6.675. (") Entretanto, independentemente do 

desfecho da ADI 6.675, este Juízo considera o Decreto 10.627/2021 manifestamente 
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exorbitante dos limites do poder regulamentar, ao restringir demasiadamente o 

conceito de acessório de arma de fogo, a ponto de excluir do rol de produtos 

controlados miras telescópicas que até há pouco tempo eram consideradas artefatos de 

uso restrito. No mínimo, o decreto viola os termos do tratado internacional sobre o 

tema, promulgado pelo Brasil. (") no mínimo, as miras telescópicas teriam passado a 

ser de uso permitido (art. 15, § 3o, do Decreto 10.030/2019), mas ainda permanecem 

como produtos controlados, o que foi corroborado por manifestação do próprio 

Exército posterior a este último Decreto (evento 6, INQ1, p. 2). Assim, em tese, incide 

ao menos a forma básica do art. 18 da Lei 10.826/2013 e a conduta não é materialmente 

atípica". 6. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 

redação anterior à Lei 13.964/2019). 7. No presente caso, ainda que se trate de produto 

controlado pelo Comando do Exército, que necessita de prévia autorização para ser 

importado, a conduta ora narrada não resultou em dano ou perigo concreto relevante 

para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade 

reclamada pelo princípio da ofensividade, haja vista a apreensão de apenas 1 luneta. 8. 

Subsidiariedade do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros 

ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 

9. Precedente congênere da 2a CCR: JF/PR/GUAI-5000639-44.2021.4.04.7017-IP, 

Sessão 825, de 15/10/2021. 10. Manutenção do arquivamento por motivos diversos.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento por motivos diversos, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

 

114. Expediente: JF-SE-0800346-

06.2021.4.05.8503-PET - 

Eletrônico  

Voto: 1390/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

EM SERGIPE 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 171, §3º, do 

CP. Recebimento de uma parcela de seguro-desemprego pelo ora investigado enquanto 

mantinha vínculo informal de emprego em determinada empresa. Promoção de 

arquivamento. Discordância do Juiz Federal. 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. Informações nos autos de que o ora investigado estava em período de 

experiência na empresa e de que devolveu a parcela do seguro-desemprego recebida 

indevidamente, no valor de R$ 1.045,00. No caso, conforme manifestação ministerial, 

'não se evidenciou a presença de dolo na conduta do investigado, isto é, mais 

precisamente, a existência de vontade livre e consciente de induzir ou manter em erro 

entidade de direito público, mediante o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro 

meio fraudulento com vistas ao recebimento indevido do seguro-desemprego, de 

maneira a configurar a prática do crime previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal.' 

Falta de justa causa para a persecução penal. Manutenção do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

115. Expediente: JF/SP-5005139-

06.2020.4.03.6181-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1476/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO, PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NÃO 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de 

Representação Fiscal para fins Penais, visando apurar possível prática de crimes contra 

a ordem tributária, tipificados nos artigos 1°, incisos I e IV, e art. 2º, incisos I e II, da Lei 

8.137/90, pelos representantes legais da empresa 'T.E.M.T.S/A.'. A empresa em questão 

teria deixado de recolher diversos tributos, mediante retificações de suas DCTFs, por 

conta de supostos pagamentos por meio de créditos de terceiros em pedidos de 

compensação tributária. 2. Os representantes da 'T.E.M.T.S/A.', 'A.J.B.' e 'F.M.B.', 

prestaram esclarecimentos informando que foram vítimas de fraude cometida pelas 

empresas 'A.C.T.' e 'A.O.A.G.A.E.', tendo, inclusive, ingressado com ação indenizatória 

em face daquelas. Além disso, teriam retificado as informações prestadas à Receita 

Federal estando no aguardo de uma futura lei de parcelamento. 3. A partir da 

documentação juntada, verificou-se que a 'T.E.M.T.S/A.' foi vítima de estelionato e que 

seus administradores não tinham dolo de praticar o delito investigado. Apurou-se que os 

reais autores do crime tributário (e do estelionato) são os componentes da organização 

criminosa que estava por trás das empresas 'A.C.T.' e 'A.O.A.G.A.E.', sendo possível 
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desvelar a participação direita de 'C.S.B.' e 'E.D.P.'. 4. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento de que: (i) no tocante ao 

crime sofrido pela 'T.E.M.T.S/A.', a par do que dispõe o § 5º do art. 171, trata-se de 

estelionato entre particulares, atualmente crime de ação penal pública condicionada, 

inexistindo providências a serem adotadas, por ora, quanto a esse delito; (ii) no que 

concerne aos crimes tributários praticados por 'C.S.B.' e 'E.D.P.', tratam-se de pessoas 

que já estão sendo processadas por fatos similares em uma pluralidade de outras ações 

penais, em especial na chamada Operação Fake Money, invocando por analogia as 

mesmas razões constantes da Orientação nº 36 da 2ª CCR, uma vez que os documentos 

angariados no presente inquérito não modificam o panorama probatório atual, não são 

suficientes para um aumento substancial das penas dos investigados na operação 

originária e nada acrescentam acerca das condutas de terceiros já investigados. 5. 

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. 6. Ao discordar da manifestação ministerial, 

o magistrado sustenta que: (i) em que pese manifestação ministerial, reputo que, diante 

dos elementos colhidos nos autos, o arquivamento se mostra prematuro, uma vez que, 

muito embora seja possível considerar a ausência de dolo na conduta dos responsáveis 

pela empresa 'T.E.M.T.S/A.', por outro lado, não foram realizadas diligências para 

apuração de eventuais condutas dos responsáveis pelas empresas 'A.C.T.' e 

'A.O.A.G.A.E.', identificados como C.S.B.' e 'E.D.P.', bem como eventuais condutas de 

terceiros; (ii) ainda que se alegue que os envolvidos já seriam investigados em diversos 

outros procedimentos na operação Fake Money, entendo que não há elementos 

suficientes nos autos para afirmar que eventual apuração da conduta objeto deste 

inquérito pouco acrescentaria em eventual pena ou na apuração da conduta de terceiros, 

mesmo porque, repita-se, nenhuma diligência foi realizada para apuração da conduta dos 

responsáveis pelas empresas 'A.C.T.' e 'A.O.A.G.A.E.' nos presentes autos; (iii) não se 

mostra justificado o pedido de arquivamento neste momento, já que ainda não ocorrida 

a prescrição da pretensão punitiva estatal e não tendo sido esgotadas as diligências para 

comprovação da autoria delitiva. 7. Relevância, no caso concreto, da argumentação 

apresentada pelo Juiz Federal para o não acolhimento do arquivamento, haja vista que 

subsistem indícios da prática de crimes cometidos pelos representantes das empresas 

"A.C.T." e "A.O.A.G.A.E.", inexistindo, até o presente momento, diligências nos autos 

que permitam evidenciar que o prosseguimento das investigações pouco acrescentaria 

em eventual pena ou na apuração da conduta de terceiros. Necessidade de 

aprofundamento das investigações para melhor esclarecimento dos fatos. Arquivamento 

prematuro. 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.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

116. Expediente: JF-AC-0007019-

49.2019.4.01.3000-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1443/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO ACRE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ' IANPP. RECUSA 

MINISTERIAL NA PROPOSITURA DO ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 

AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL. PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE 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 'F.E.B.S.'. pela suposta prática do delito previsto no art. 171, 

§ 3º, do Código Penal. 2. Em síntese, 'F.E.B.S.', no período compreendido entre os 

meses de dezembro/2013 e janeiro/2014, manteve em erro a Caixa Econômica Federal 

(CEF), mediante fraude, obtendo vantagem ilícita em prejuízo da União (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador ' FAT), no valor de R$2.472,45. 3. Intimado para se manifestar 

sobre o ANPP (art. 28-A do CPP), o Procurador oficiante se manifestou pela 

inviabilidade de formalização da proposta em favor da denunciada 'F.E.B.S.', sob os 

seguintes fundamentos: (i) ausência de confissão formal com todas as suas 

circunstâncias; (ii) o oferecimento do benefício de suspensão condicional do processo 

se mostra mais vantajoso que eventual ANPP. 4. A defesa da ré peticionou com base 

no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O Juízo da 2ª Vara Federal do Acre/AC, ante a 

manifestação da defesa, determinou a remessa dos autos a este órgão revisional. 6. 

Remessa dos autos à presente câmara revisora, nos termos do art. 28-§14 do CPP. 
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Revisão (2ª CCR). 7. Inicialmente, verifica-se a ausência de óbice para que a confissão 

formal e circunstancial da infração penal seja realizada durante a negociação do acordo. 

Conforme o enunciado 98/2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não 

persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde 

que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar 

seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a 

prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP (...)'. 8.Acerca do tema, 

dispõe a orientação conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: 'Em todos os casos, cabe 

ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as 

respectivas cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e 

circunstanciada da infração.' 9. Além disso, o § 2º, inciso I, do art. 28-A do CPP, prevê 

que o ANPP não se aplica na hipótese de transação penal, mas não traz óbices à 

formalização do acordo ainda que haja a possibilidade do oferecimento de proposta de 

suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 10. O Procurador da 

República oficiante se limitou a informar que já havia oferecido proposta de suspensão 

condicional processo, eventualmente mais vantajosa, 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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). 

 

117. Expediente: JF-CPS-0018388-

85.2016.4.03.6105-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1457/2022 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, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90. 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 'P.R.' como incurso nas sanções do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. 

Denúncia oferecida em 13/09/2016 e recebida em 26/09/2016. 2. O representante do 

Ministério Público deixou de oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal, 

ao argumento de que as condições subjetivas para o oferecimento do ANPP não se 

encontram satisfeitas. Segundo o Procurador, '(...) o elevado valor do crédito tributário 

constituído, ainda que não vede, contraindica o acordo como suficiente para a 

reprovação da conduta. (...)'. 3. Petição do acusado 'P.R.' pugnando pela aplicação do 

art. 28-A, § 14, do CPP. Segundo a defesa, o denunciado já promoveu o adimplemento 

substancial da dívida, restando ser pago o equivalente a 5% do valor do débito inicial. 

Além disso, o valor da devido, por si só, não representa óbice legal para a formulação 

da proposta de ANPP. 4. Ante a manifestação da defesa, o Juízo da 1ª Vara Federal de 

Campinas/SP determinou a remessa dos autos à presente câmara revisora, nos termos 

do art. 28-§14 do CPP. Revisão (2ª CCR). 5. Em relação aos crimes tributários, a 

exemplo daquele objeto da presente ação, verifica-se que estes 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 
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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, este 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. 

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, 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. Por 

fim, a 2ª CCR também já 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. 13. 

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). 

 

118. Expediente: JF/ES-5009072-

25.2021.4.02.5002-*APE - 

Eletrônico  

Voto: 1434/2022 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 PROBATÓRIOS QUE INDICAM 

CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 

penal instaurado no âmbito de ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática 

do delito previsto no art. 299, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP. 2. O membro 

do MPF deixou de propor o acordo, por entender que é insuficiente à reprovação e 

prevenção do crime narrado na denúncia, em razão de o réu 'responder a ação penal pela 

prática do crime de tentativa de homicídio mediante o emprego de arma de fogo com 

posse e porte irregulares, bem como por ter efetuado a venda irregular de outra arma de 

fogo, cujo registro encontrava-se em seu nome, sem adotar as cautelas necessárias à 

efetivação de sua transferência ao comprador, o qual figurou como suspeito da prática 

do crime de roubo mediante o emprego do referido armamento'. 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(a) acusado(a) constitui, em regra, óbice ao 
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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, consta notícia da existência de ação penal anterior em nome do 

réu (0017001-15.2013.8.08.0011), pela prática do crime de tentativa de homicídio 

mediante o emprego de arma de fogo com posse e porte irregulares. Circunstância que, 

segundo entendimento da 2ª CCR, aponta para a habitualidade 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). 

 

119. Expediente: JF/MG-0025731-

15.2019.4.01.3800-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1373/2022 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. APLICAÇÃO DO 

ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 

CURSO DA AÇÃO PENAL E DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO 

ESPECÍFICO PARA O ACORDO. 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, em 11/06/2019, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei 

7.492/1986. 2. O Procurador da República considerou não ser cabível o ANPP, alegando 

que: (a) não consta dos autos a confissão da prática do crime; e (b) no caso, houve o 

recebimento da denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019 (02/09/2019). 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. O Conselho Institucional 

do MPF também vem decidindo nesse sentido. Destaco os seguintes precedentes: 

1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a Sessão Ordinária, em 09/03/2022; JF-SOR-

0005311-33.2012.4.03.6110-APORD, julgado na 9ª Sessão Ordinária, em 10/11/2021; 

1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021. 6. Cumpre 

observar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado 

no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 

(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase 

recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Ressalta-se que, em 

julgamento recente no STF (HC 211360 MC / SC ' DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), 

o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu a liminar 'para 

suspender a execução da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-

37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como o respectivo 

prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema 

Corte'. 8. Destaca-se, ainda, outra recente decisão proferida pela Suprema Corte no HC 

199.180/SC (2a Turma, julgado em 22/02/2022, DJe nº 44, divulgado em 08/03/2022), 

no qual a Turma concedeu, por unanimidade, 'a ordem de habeas corpus para anular o 

trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da pena, e determinar o retorno dos 

autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara e 

análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo'. 9. Logo, 

considerando que o tema ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento 

pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do entendimento 

firmado pelo CIMPF e pelas 2a, 4a e 5a Câmaras em casos análogos. 10. Com relação à 

confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice a 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 
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acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração'. No mesmo sentido, 

o Enunciado 98/2ª CCR. 11. Necessidade de retorno dos autos ao membro do Ministério 

Público Federal 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). 

 

120. Expediente: JF-SJC-0002783-

71.2017.4.03.6103-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1086/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO 

NO ART. 288 DO CP. RECUSA DO MPF EM OFERTAR A PROPOSTA. 

APLICAÇÃO DO ART. 28A, § 14, DO CPP. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA PELA 

REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR. FATOS APURADOS QUE SE 

ENCONTRAM VINCULADOS À MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 4ª CCR. 

RESOLUÇÃO CSMPF Nº 163/2016. REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE 

COLEGIADO. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado 

no âmbito de ação penal em que os réus L.G. de S. e N.C.T. de S. foram denunciados 

pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, por terem supostamente se 

associado a terceiros para a extração e posterior comercialização irregular de palmitos. 

2. O Procurador da República oficiante, apontando jurisprudência que vem se 

consolidando nos tribunais superiores, entendeu não ser mais possível oferecer o ANPP 

a acusados em processos em curso, com denúncia recebida. 3. A pedido da defesa, o 

Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP, nos termos do art. 28-A, § 14, 

do CPP, determinou a remessa dos autos a este Colegiado. 4. A 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF firmou entendimento 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). 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'. Precedente do CIMPF no 

mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 

18/08/2021, unânime. 5. Em relação ao art. 288 do CP, no âmbito da 2ª CCR, o acordo 

mostra-se claramente insuficiente à reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, 

caput). O núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, agruparem-

se). A conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes. Associar-se significa dizer reunir-se, aliar-se estável ou 

permanentemente para a consecução de um fim comum, qual seja, a perpetração de 

uma série indeterminada de crimes. No caso, união estável e permanente de três ou 

mais pessoas para o fim de praticar delitos, consistentes na extração e posterior 

comercialização irregular de palmitos, podendo haver, inclusive, indícios da existência 

de uma organização criminosa. 6. Todavia, na presente hipótese, os fatos apurados 

estão todos vinculados à matéria da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural), conforme Resolução CSMPF nº 163, de 5 de abril 

de 2016, publicada em 18/04/2016, que assim estabelece: Art. 1º. Os §§ 2º e 4º do art. 

2º da Resolução nº 20, de 6 de fevereiro de 1996, com as alterações subsequentes, 

passam a vigorar com a seguinte redação: § 2º À 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 

incumbe atuar nos feitos relativos à matéria criminal, ressalvados os de competência 

da 4ª, 5ª e 7ª Câmaras. (...) § 4º À 4ª Câmara de Coordenação e Revisão incumbe atuar 

nos feitos cíveis e criminais cujo bem jurídico tutelado seja o direito ao meio ambiente 

e ao patrimônio cultural e nos que lhes forem conexos. 7. Remessa dos autos à 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, com atribuição para atuar no presente feito.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa 

dos autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para 

análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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121. Expediente: JF/SP-5001032-

16.2020.4.03.6181-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1435/2022 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. CELEBRAÇÃO DO 

ACORDO. O JUÍZO CONSIDEROU DESPROPORCIONAL E ABUSIVA A 

CLÁUSULA REFERENTE AO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS 

AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE HAVER A RECUSA DO 

MEMBRO DO MP EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E 

MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO DO INVESTIGADO (ART. 28-A, § 14, 

DO CPP), O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO. NÃO 

CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de inquérito policial em que se apura a prática dos crimes descritos 

nos arts. 297 e 304 do CP. 2. Consta dos autos que, após inúmeras rodadas de negociação, 

houve celebração do acordo. Contudo, o Juízo da 8a Vara Federal de São Paulo, por 

considerar desproporcional e abusiva a cláusula referente ao valor da prestação 

pecuniária, devolveu os autos ao órgão ministerial, para reformulação da cláusula em 

questão, nos termos do § 5º do art. 28-A do CPP. 3. A Procuradora da República, 

irresignada com a decisão judicial, interpôs recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 

581, XXV, do CPP. 4. O Juiz negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto 

pelo MPF. Em seguida, determinou a remessa dos autos a este Colegiado, por entender 

que 'é possível inferir do teor das manifestações da defesa em sede de audiência a 

vontade de revisão da cláusula atinente ao valor da prestação pecuniária, ora considerada 

desproporcional e abusiva por este Juízo. Nessa vereda, a interpretação teleológica do 

instituto evidencia inexoravelmente o cabimento de remessa dos autos ao órgão superior 

do Ministério Público Federal, no caso a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos 

termos do artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal, tanto no caso de recusa do 

órgão ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal, quanto no caso de recusa 

em realizar a readequação da cláusula, haja vista que formulação de proposta abusiva e 

desproporcional equivale a ausência ou recusa de proposta, sendo certo que, uma vez 

considerada desproporcional e abusiva pelo magistrado em audiência realizada para tal 

finalidade, houve manifestação de vontade do jurisdicionado e de sua defesa no sentido 

de que a proposta seja revista'. 5. O membro do MPF oficiante, por sua vez, apresentou, 

no dia 14/02/2022, perante a Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, correição parcial, tendo por objetivo a reforma das decisões judiciais 

supramencionadas, pelas seguintes razões, em síntese: (i) a intervenção judicial nas 

cláusulas deve se ater a casos extraordinários ' quando envolvam condições ilegais, 

imorais, bizarras ou esdrúxulas, claramente contrárias ou em desacordo com o que 

sugere o caso, ou que violem o direito à vida ou à liberdade do investigado, por exemplo 

' e não ser empregada indiscriminadamente por simples discordância pessoal; e (ii) a 

remessa dos autos ao órgão revisional do MPF pelo Juízo mostra-se indevida e 

claramente ilegal, diante da ausência de qualquer previsão no arcabouço normativo penal 

e processual penal. 6. O art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor 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 e mediante requerimento expresso 

do investigado. Logo, não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do 

CPP no que diz respeito à remessa ex oficio pelo juiz, tendo em vista a natureza negocial 

do instituto e a existência de norma específica sobre o tema (§ 14 do art. 28-A do CPP). 

Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: TRF3-0008667-97.2016.4.03.6109-ACR, Sessão 

813, de 21/06/2021, unânime; JF/PR/CUR-5021526-42.2017.4.04.7000-AP, Sessão de 

Revisão 788, de 09/11/2020, unânime. 7. Na hipótese em análise, verifica-se que a 

Procuradora da República efetivamente propôs o ANPP, que foi devidamente aceito pelo 

investigado e seu defensor, e não houve recurso expresso da parte referente ao acordo. 

Portanto, inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 8. Ademais, este órgão 

revisor possui entendimento firmado no sentido de que não é cabível o envio dos autos 

para análise quando, oferecido o acordo de não persecução penal pelo membro do MPF, 

a parte discordar das cláusulas estipuladas. Nessa linha, precedentes da 2ª CCR: JF/SP-

0005153-42.2001.4.03.6181-APORD, Sessão 837, de 07/02/2022, unânime; 

1.00.000.002766/2021-14, Sessão 809, de 17/05/2021, unânime; JF/PR/CUR-5008935-

43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão 784, de 05/10/2020, unânime. 9. 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). 

A Procuradora Oficiante, Dra. Priscila Pinheiro de Carvalho, acompanhou o julgamento 

do processo. 
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122. Expediente: JF/SP-5004240-

08.2020.4.03.6181-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1436/2022 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. CELEBRAÇÃO DO 

ACORDO. O JUÍZO CONSIDEROU DESPROPORCIONAL E ABUSIVA A 

CLÁUSULA REFERENTE AO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS 

AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE HAVER A RECUSA DO 

MEMBRO DO MP EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E 

MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO DO INVESTIGADO (ART. 28-A, § 14, 

DO CPP), O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO. NÃO 

CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de inquérito policial em que se apura a prática dos crimes descritos 

nos arts. 298 e 304 do CP. 2. Consta dos autos que houve celebração do acordo. Contudo, 

o Juízo da 8a Vara Federal de São Paulo, por considerar desproporcional e abusiva a 

cláusula referente ao valor da prestação pecuniária, devolveu os autos ao órgão 

ministerial, para reformulação da cláusula em questão, nos termos do § 5º do art. 28-A 

do CPP. 3. A Procuradora da República, irresignada com a decisão judicial, interpôs 

recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 581, XXV, do CPP. 4. O Juiz negou 

seguimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPF. Em seguida, determinou 

a remessa dos autos a este Colegiado, por entender que 'é possível inferir do teor das 

manifestações da defesa em sede de audiência a vontade de revisão da cláusula atinente 

ao valor da prestação pecuniária, ora considerada desproporcional e abusiva por este 

Juízo. Nessa vereda, a interpretação teleológica do instituto evidencia inexoravelmente 

o cabimento de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal, no 

caso a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 28-A, §14 do Código 

de Processo Penal, tanto no caso de recusa do órgão ministerial em propor Acordo de 

Não Persecução Penal, quanto no caso de recusa em realizar a readequação da cláusula, 

haja vista que formulação de proposta abusiva e desproporcional equivale a ausência ou 

recusa de proposta, sendo certo que, uma vez considerada desproporcional e abusiva 

pelo magistrado em audiência realizada para tal finalidade, houve manifestação de 

vontade do jurisdicionado e de sua defesa no sentido de que a proposta seja revista'. 5. 

O membro do MPF oficiante, por sua vez, apresentou, no dia 11/02/2022, perante a 

Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, correição parcial, 

tendo por objetivo a reforma das decisões judiciais supramencionadas, pelas seguintes 

razões, em síntese: (i) a intervenção judicial nas cláusulas deve se ater a casos 

extraordinários ' quando envolvam condições ilegais, imorais, bizarras ou esdrúxulas, 

claramente contrárias ou em desacordo com o que sugere o caso, ou que violem o direito 

à vida ou à liberdade do investigado, por exemplo ' e não ser empregada 

indiscriminadamente por simples discordância pessoal; e (ii) a remessa dos autos ao 

órgão revisional do MPF pelo Juízo mostra-se indevida e claramente ilegal, diante da 

ausência de qualquer previsão no arcabouço normativo penal e processual penal. 6. O 

art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor 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 e mediante requerimento expresso do investigado. Logo, 

não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito 

à remessa ex oficio pelo juiz, tendo em vista a natureza negocial do instituto e a 

existência de norma específica sobre o tema (§ 14 do art. 28-A do CPP). Nesse sentido, 

precedentes da 2ª CCR: TRF3-0008667-97.2016.4.03.6109-ACR, Sessão 813, de 

21/06/2021, unânime; JF/PR/CUR-5021526-42.2017.4.04.7000-AP, Sessão de Revisão 

788, de 09/11/2020, unânime. 7. Na hipótese em análise, verifica-se que a Procuradora 

da República efetivamente propôs o ANPP, que foi devidamente aceito pelo investigado 

e seu defensor, e não houve recurso expresso da parte referente ao acordo. Portanto, 

inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 8. Ademais, este órgão revisor possui 

entendimento firmado no sentido de que não é cabível o envio dos autos para análise 

quando, oferecido o acordo de não persecução penal pelo membro do MPF, a parte 

discordar das cláusulas estipuladas. Nessa linha, precedentes da 2ª CCR: JF/SP-

0005153-42.2001.4.03.6181-APORD, Sessão 837, de 07/02/2022, unânime; 

1.00.000.002766/2021-14, Sessão 809, de 17/05/2021, unânime; JF/PR/CUR-5008935-

43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão 784, de 05/10/2020, unânime. 9. 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). 
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A Procuradora Oficiante, Dra. Priscila Pinheiro de Carvalho, acompanhou o julgamento 

do processo. 

 

123. Expediente: JF/SP-5007590-

67.2021.4.03.6181-APORD 

- Eletrônico  

Voto: 1433/2022 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. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 

CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL NÃO 

DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE BIS IN 

IDEM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO OFÍCIO ORIGINÁRIO PARA 

REANÁLISE. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 

ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 334-

A, § 1º, IV, do CP, em razão da apreensão, no dia 04/09/2019, de 500 maços de cigarros 

de origem estrangeira, sem a devida documentação de importação. 2. O membro do MPF 

deixou de propor o acordo, 'tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos 

do art. 28-A do CPP, com base em pesquisa de antecedentes criminais'. 3. Recurso da 

defesa, alegando que o réu 'não é reincidente, muito menos apresenta conduta criminal 

habitual, reiterada ou profissional tendo sido analisada sob perspectiva não objetiva do 

órgão ministerial, razão pela qual, merece ser reanalisada, conforme analogia à Súmula 

696 do Supremo Tribunal Federal'. 4. 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. Inicialmente, após pesquisas no sistema 

Aptus/MPF, constatou-se a existência do procedimento JF/SP-5002816-

62.2019.4.03.6181-IP, também instaurado em desfavor do ora acusado pela suposta 

prática de conduta idêntica (importação irregular de 500 maços de cigarros de origem 

estrangeira no dia 04/09/2019). Extrai-se dos autos retromencionados que houve 

promoção de arquivamento no dia 27/07/2020, sendo homologado pelo Juízo da 8a Vara 

Criminal Federal de São Paulo/SP. Tais as circunstâncias, ao que tudo indica, os fatos 

objeto deste apuratório são os mesmos dos apreciados no procedimento JF/SP-5002816-

62.2019.4.03.6181-IP. Logo, os presentes autos devem retornar ao ofício originário para 

verificação de possível ocorrência de bis in idem. 7. Ademais, não sendo o caso de dupla 

investigação, os autos ainda assim deverão retornar à Procuradora da República oficiante 

para reanálise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, visto que, embora 

conste a existência de outros procedimentos administrativos fiscais em nome do acusado 

(verificação por meio do sistema Comprot/MF), observa-se, em análise aos sistemas 

internos do MPF, que os procedimentos investigatórios criminais instaurados para 

apuração dos fatos anteriores foram arquivados, não resultando em ação penal. Ademais, 

constata-se que as autuações administrativas anteriores remontam aos anos 2010/2012. 

Assim, tais registros não devem ser levados em consideração para fins de ANPP, 

mormente pelo fato de que não há indícios de infrações penais pretéritas nos últimos 5 

(cinco) anos ' contados a partir da data da conduta ora apurada (04/09/2019) ', nos moldes 

do que dispõe o Enunciado 49 desta Câmara. 8. Verifica-se, ainda, a ocorrência de 

infrações penais posteriores aos fatos objeto destes autos por parte do réu, inclusive com 

oferecimento de denúncia no procedimento JF/PR/CAS-5001587-22.2021.4.04.7005-

SEM_SIGLA. Contudo, este Colegiado firmou entendimento de que os registros 

criminais posteriores não indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 

capaz de obstar o oferecimento do ANPP. Nesse sentido, precedente da 2a CCR: JF-

ANA-0008172-42.2014.4.01.3502-APN, Sessão 839, de 21/02/2022, unânime. 9. 

Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República para análise de possível 

ocorrência de bis in idem. Não sendo o caso, para reanálise dos requisitos exigidos para 

celebração do acordo, podendo apresentar outros elementos que não justifiquem o seu 

oferecimento. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 

 

124. Expediente: TRE/GO-APEI-0600009-

82.2019.6.09.0002 - Eletrônico  

Voto: 1469/2022 Origem: TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL 

DE GOIÁS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES 

ELEITORAIS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
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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 a partir de 

manifestação apresentada pela defesa da ré 'A.C.'., denunciada nos autos da ação penal 

eleitoral, na qual solicita a celebração do acordo. Consta dos autos que a investigada foi 

denunciada como incursa, por 3 (três)vezes, em concurso material, nos tipos penais 

previstos nos arts. 289 e 350 do Código Eleitoral. Denúncia oferecida em 09/10/2019, e 

recebida em 17/10/2019. 2. O Promotor eleitoral oficiante considerou não ser cabível o 

ANPP após o recebimento da denúncia, e solicitou o prosseguimento regular do processo. 

3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 

28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, verifica-se que (i) tanto o oferecimento da denúncia 

(09/10/2019) quanto o seu recebimento (17/10/2019) ocorreram antes a vigência da Lei 

13.964/2019, que se deu em 23/01/2020; (ii) a acusada não teve oportunidade de se 

manifestar acerca da recusa em propor o ANPP no momento adequado, isto é, antes do 

recebimento da peça acusatória; (iii) a defesa demonstrou interesse na celebração do 

acordo; (iv) o feito ainda não transitou em julgado. 5. A 2a CCR/MPF possui 

entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, 

até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos que estavam em trâmite no 

momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora em análise ', conforme 

disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR 

(revisada e ampliada). 6. O Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse 

sentido. Destaco os seguintes precedentes: 1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a 

Sessão Ordinária, em 09/03/2022; JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110-APORD, 

julgado na 9ª Sessão Ordinária, em 10/11/2021; 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª 

Sessão Ordinária, em 18/08/2021. 7. Cumpre observar que a questão está em debate no 

HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-

Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código 

de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos 

que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 

13.964/2019'. 8. Ressalta-se que, em julgamento recente no STF (HC 211360 MC / SC ' 

DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão 

monocrática, deferiu a liminar 'para suspender a execução da pena imposta ao paciente 

nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal de 

Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito 

do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte'. 9. Destaca-se, ainda, outra recente decisão 

proferida pela Suprema Corte no HC 199.180/SC (2a Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 

nº 44, divulgado em 08/03/2022), no qual a Turma concedeu, por unanimidade, 'a ordem 

de habeas corpus para anular o trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da 

pena, e determinar o retorno dos autos ao procurador oficiante para consideração do 

entendimento firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para a 

celebração do acordo'. 10. Logo, considerando que o tema ainda é controverso, 

encontrando-se pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, 

por ora, em revisão do entendimento firmado por este CIMPF e pelas 2a, 4a e 5a Câmaras 

em casos análogos. 11. Por fim, a 2ª CCR também 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. 12. 

Necessidade de retorno dos autos ao membro do Ministério Público Eleitoral 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). 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

125. Expediente: JF/MA-1059599-

39.2020.4.01.3700-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1519/2022 Origem: GABPR6-JGJ - 

JURACI GUIMARAES 

JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Conflito de atribuições. Inquérito Policial. Suposta conexão entre os crimes de lavagem 

de dinheiro (art. 1º, §1º, inciso II da Lei nº 9.613/1998) e estelionato (art. 171, § 3º do 

Código Penal). Inexistência de elementos indicativos da prática do delito de lavagem de 
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capitais. Lei 14.155/2021 que acrescentou o art. 70 § 4º do CPP. Atribuição do ofício 

suscitado.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

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

 

126. Expediente: JF-RJ-5000998-

44.2019.4.02.5101-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1466/2022 Origem: GABPRM1-LMA - 

LEANDRO MUSA DE 

ALMEIDA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Conflito negativo de atribuições entre membros 

do Ministério Público Federal. Possível prática de tráfico internacional de 

entorpecentes e lavagem de dinheiro . Prevenção. Continência. Atribuição do 

Procurador da República suscitado.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição 

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

 

127. Expediente: 1.29.000.000298/2022-06 - Eletrônico  Voto: 1460/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação o Ministério da Educação relativa a possível 

irregularidade em oferta de ensino superior por instituição não credenciada pelo MEC. Consta 

dos autos que a 'S.F.X.U.L.' divulgou parceira com a 'U.S.F.', utilizando-se de modo 

fraudulento do número de registro dessa universidade junto ao CAPES. A 'S.F.X.U.L.', sediada 

na cidade de Porto Alegre/RS, teria expedido diploma falso de mestrado na área de ciências da 

educação. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao MPE, 

sob o seguinte fundamento: 'não ocorrendo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, 

suas autarquias ou empresas públicas, não sendo, portanto, competente a Justiça Federal para 

atuar no feito'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2a CCR). Em que pese os 

argumentos trazidos pelo Membro do MPF, cumpre ressaltar trecho de uma decisão deste 

Colegiado: 'em relação aos crimes de estelionato e emissão irregular de diplomas, em que pese 

se tratar de instituição particular de ensino superior, verifica-se (...) ofensa direta a serviços ou 

interesse da União. Isso porque, a teor do art. 16, inciso II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e 

Bases da Educação), as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada 

integram o sistema federal de ensino' (SR/DPF/PA-00504/2014-INQ, Sessão de Revisão 766, 

de 06/04/2020, unânime). Tal posicionamento se encontra expresso no Enunciado 97 da 2a 

CCR, que assim dispõe: 'É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de 

crimes praticados contra o funcionamento de instituição privada de ensino superior ou na 

emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação'. Desse modo, diante 

dos indícios do uso fraudulento do registro de universidade credenciada junto ao CAPES/MEC, 

para emissão de diplomas falsos por outra instituição de ensino, há elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Não homologação do 

declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). 

 

128. Expediente: 1.29.009.000053/2022-91 - Eletrônico  Voto: 1493/2022 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 (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 para apurar a ocorrência do crime de descaminho 

(CP, art. 334), tendo em vista a apreensão, em 3/12/2021, de produtos de procedência 

estrangeira (30 garrafas de vinho espumante, 22 jarras elétricas, 12 litros de uísque, 18 litros de 

Vodka, entre outros itens), sem documentação comprobatória de sua regular importação. 

Mercadorias avaliadas em R$4.682,25. Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 

3.021,92. 2. Consta dos autos que há um outro procedimento fiscal, com apreensão de 

mercadorias, em nome do autuado, nos últimos cinco anos à presente autuação, cujos tributos 

federais iludidos totais somaram R$ 919,50. 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 
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(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). 

 

129. Expediente: 1.33.001.000216/2021-00 - Eletrônico  Voto: 1327/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
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 apreensão de 

mercadorias importadas irregularmente pela empresa ora noticiada, consistente em 210 

perfumes de diversas marcas, no valor estimado de R$10.500,00; 30 óculos de sol sem marca 

definida, no valor estimado de R$ 10.800,00; 70 smartwatchs sem marca definida, no valor 

estimado de R$ 3.493,00 e 4 relógios de pulso sem marca definida, no valor estimado de R$ 

2.500,00, totalizando R$ 27.293,00. O valor de tributos elididos é de R$ 13.646,50. 2. A 

Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio 

da insignificância. 3. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). 4. 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'. 5. 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). 6. 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. 7. No presente caso, relatório de pesquisa efetuada pela 

Secretária de Perícia, Pesquisa e Análise/MPF (juntado aos autos pela presente Câmara) aponta 

a ocorrência de diversas outras apreensões de mercadorias importadas irregularmente pela ora 

noticiada ao longo do ano de 2021. 8. Assim, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o 
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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. 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 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 empresa ora noticiada pela prática do crime de descaminho.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

130. Expediente: DPF-UDI-00435/2015-

INQ 

Voto: 1542/2022 Origem: GABPRM1-HRM - 

HEBERT REIS MESQUITA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência dos crimes descritos nos 

arts. 168, § 1º, III, e 355 do Código Penal, cometidos, em tese, pela advogada 

M.A.M.R.,tendo em vista informações inicialmente colhidas em dois inquéritos 

policiais e dois registros de eventos de defesa social (REDS), conduzidos pela Polícia 

Civil de João Pinheiro/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). 

Indícios de práticas delitivas que afetam interesse individual, patrimônio privado. 

Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas 

entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 

MPF para persecução penal. Necessidade de comunicação do fato à OAB/MG para 

adoção de providências cabíveis em relação à conduta da profissional. 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). 

 

131. Expediente: JF-AC-1008708-

43.2021.4.01.3000-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1444/2022 Origem: GABPR2-FJP - 

FERNANDO JOSE 

PIAZENSKI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei n. 

10.826/03 e no artigo 334, § 1º, inciso III do Código Penal, bem como da contravenção 

penal prevista no artigo 45 do Decreto-Lei nº 3.688/41, cometidos, em tese, por 

'J.E.A.F.'. Relato de que o investigado apresentou a funcionários da Secretaria de 

Fazenda Estadual uma suposta carteira funcional da Polícia Federal com o intuito de 

retirar mercadorias que se encontravam retidas naquela Secretaria. Além disso, no dia 

seguinte, foi flagrado portando irregularmente arma de fogo e munição, ambas de uso 

permitido. Ainda foram encontradas, em posse do indiciado, diversas mercadorias. O 

Laudo de Perícia Criminal Federal (Merceologia) atestou que parte dos bens 

apreendidos foram produzidos no Brasil e que não foi possível comprovar a origem do 

restante, levando ao desindiciamento do investigado no tocante ao delito de 

descaminho. O membro do MPF promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 

Público Estadual em relação aos delitos subsistentes: porte ilegal de arma de fogo, e a 

contravenção penal (prevista no artigo 45 do Decreto-Lei nº 3.688/41), sob os seguintes 

fundamentos: (i) 'não cabe à Justiça Federal processar e julgar as contravenções penais, 

ainda que em detrimento de bens, serviços e interesses da União (artigo 109, inciso IV 

da Constituição Federal'; (ii) 'Em regra, a competência para processar e julgar os crimes 

elencados na Lei n. 10.826/03 é da Justiça Estadual. O fato do registro e da fiscalização 

quanto ao porte de arma estarem a cargo da Polícia Federal não desloca a competência 

à Justiça Federal, o que revela interesse'; (iii) aplicação do Enunciado nº 86 da 2ª CCR. 

Revisão de Declínio (Enunciado 33 da 2ª CCR). Carência de elementos de informação 

capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal quanto ao delito 

descrito no art. 14 da Lei 10.826/03. Enunciado 86 desta 2ª CCR: 'Não é de atribuição 

do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes de posse, porte ou 

comércio, irregular ou ilegal, de arma de fogo, acessório ou munição, previstos na Lei 

nº 10.826/03, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de competência federal ou 

tiver conexão com crime federal'. Além disso, nos termos do Enunciado nº 37 desta 2ª 

CCR: 'Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de 

contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou 

interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas'. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

132. Expediente: JF/MG-1002938-

60.2022.4.01.3800-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1449/2022 Origem: GABPR18-CARSM 

- CARLOS ALEXANDRE 

RIBEIRO DE SOUZA 

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

297 c/c o art. 304, ambos do Código Penal, tendo em vista que no dia 25/12/2021, na 

Rodovia BR-381, KM 499, em Betim/MG, 'G.M.M.' teria apresentado aos Policiais 

Rodoviários Federais uma CNH falsa, eis que continha número de registro incorreto e 

dados diferentes do que constava nos sistemas acessíveis. Consta que o investigado 

estava com seu direito de dirigir suspenso, e declarou que não tinha conhecimento da 

falsidade do documento, entretanto informou que pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 

espécie a pessoa supostamente desconhecida para obtenção da carteira. Em relação ao 

crime previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso), o Membro do MPF 

determinou o regular prosseguimento do feito, com eventual propositura de ANPP ou 

oferecimento de denúncia. No tocante ao crime previsto no art. 297 do CP (falsificação 

de documento público), o Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 

atribuição em favor do MPE, por verificar que o documento falso foi emitido, 

supostamente, perante o Detran/MG, inexistindo prejuízo direto para os entes federativos 

ou demais entidades de caráter público federal. Revisão de Declínio (Enunciado nº 32/2ª 

CCR). Assiste razão ao Membro do MPF, uma vez que a falsidade se deu em relação a 

documento público expedido por Órgão Estadual, inexistência de lesão direta a bens, 

serviços e interesse da União ou de suas entidades. Homologação do declínio ao 

Ministério Público Estadual para a apuração de eventual prática do crime de falsidade 

documental (art. 297 do CP).  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

133. Expediente: JF-RJ-5087952-

59.2020.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1517/2022 Origem: GABPR24-RABS - 

RAFAEL ANTONIO 

BARRETTO DOS SANTOS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível ocorrência de crimes descritos nos 

arts. 298 e 171 do CP e nos arts. 16 e 19 da Lei 7.492/1986, tendo em vista a notícia 

de que a investigada fez uso de documentos falsos para obtenção de linhas de crédito 

perante instituições financeiras, bem como ludibriou particulares a lhe repassar 

recursos que seriam supostamente aplicados em comercialização de moeda estrangeira 

na modalidade futura ('dólar futuro'). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

33 da 2ª CCR). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'após a análise 

detalhada dos elementos colhidos na presente apuração, em especial dos documentos 

apresentados (Eventos 1 e 11) e das declarações prestadas pelos envolvidos (Eventos 

10, 12, 16), inclusive do relatório da apuração realizada pela Polícia Civil, conclui-se 

pela inexistência de elementos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal 

para a apuração. Não há, de fato, indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 

16 e 19 da Lei 7.492/86, ou de outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional que 

atraiam a competência da Justiça Federal. Em relação ao crime do artigo 19 da Lei 

7.492/86, não há nenhum dado nos autos que indique qualquer financiamento obtido 

mediante fraude. (...) Tampouco há elementos que indiquem que C. F. tenha feito 

funcionar instituição financeira paralela, sem a necessária autorização, não havendo 

indícios da prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86. Há, evidentemente, 

fortes indícios de expedientes fraudulentos usados por C. F., se valendo dos nomes das 

empresas (...) para ludibriar um grupo restrito de particulares e obter valores sob a 

argumentação de intermediação de transações financeiras entre supostos funcionários 

da empresa B. e as vítimas. (...) Nesse sentido, a apuração não envolve a prática do 

delito tipificado no art. 16 da Lei 7.492/86, relacionado ao funcionamento de uma 

instituição financeira paralela, se direcionando, na realidade, à elucidação de supostas 

fraudes aplicadas pela investigada em detrimento de um grupo de pessoas, com a 

simulação de que estaria atuando em nome de uma instituição financeira autorizada, 

para obtenção de vantagens indevidas (art. 171 do Código Penal)'. Ausência de indícios 

de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Aplicação 

do Enunciado 84/2a CCR. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 

Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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A advogada Dra. Estéfani Marzagão, OAB/SP Nº 391.927, acompanhou o julgamento 

do processo. 

 

134. Expediente: 1.16.000.000945/2022-20 - Eletrônico  Voto: 1480/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta de que usuário 

de grupo do WhatsApp, residente em São Luís/MA, venderia vídeos de cunho pornográfico 

envolvendo crianças (arts. 241 e 241-A, ECA). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 

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. Isso porque, pelo que se tem nos autos, o 

suposto material anunciado seria trocado em grupo privado ou mensagem direta. '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). 

 

135. Expediente: 1.19.000.000339/2022-01 - Eletrônico  Voto: 1462/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES PRATICADOS POR OFICIAL DO EXÉRCITO 

CONTRA OUTROS MILITARES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM 

SUPOSTA OFENSA À ORDEM, À DISCIPLINA E À INSTITUIÇÃO MILITAR. 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1. Notícia de 

fato autuada a partir de manifestação apresentada na sala de atendimento ao cidadão, em que o 

noticiante relata a prática de possíveis condutas de maus-tratos cometidas por Oficial do 

Exército em face de outros militares. 2. Segundo consta, todos os atos imputados ao Oficial 

ocorreram no Batalhão de Infantaria de Selva, em detrimento de militares em serviço naquela 

unidade. 3. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 4. Inicialmente, cabe assinalar que para 

se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é 

necessária a verificação dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. 

Nesse sentido, o art. 142 da CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam 

a interpretação das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância 

a esses valores, a CF previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição 

específica a fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia 

dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Nesse sentido: Corte Interamericana 

de Direitos Humanos ' CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, sentença de 16/02/2017; 

STF, RHC 157.308/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 

117.254/PR, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, 

julgado em 01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite); STF, 

ADI 5901, protocolada em 26/02/2018 (ainda em trâmite); Parecer MPF no Conflito de 

Competência 157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª 

CCR/MPF. 5. No presente caso, os fatos envolvem supostas condutas delitivas praticadas por 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 118 

 

 

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. 

 

militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar e em detrimento de 

outros militares; circunstâncias que indicam suposta ofensa à ordem, à disciplina e à instituição 

militar. 6. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

136. Expediente: 1.29.000.000978/2021-31 - Eletrônico  Voto: 1459/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo à Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, em razão da 

constatação, no âmbito de processo em trâmite perante a Comarca de Espírito Santo do 

Pinhal/SP, de possível ocorrência de crime de falsidade ideológica e de estelionato, perpetrados, 

em tese, por 'P.S.H.N.'. Segundo o relato, 'L.S.H.N.' e 'J.N.' teriam adquirido um imóvel em 

06.07.2006, por meio de contrato 'de gaveta', sendo a Escritura de Compra e Venda outorgada, 

a seu pedido, à filha 'P.S.H.N.'. Posteriormente, 'P.S.H.N.' teria necessitado adquirir um imóvel 

em Porto Alegre/RS, porém o financiamento junto a CEF restaria obstado em razão de já haver 

imóvel registrado em seu nome. Diante disso, foi lavrada uma 'escritura fictícia' em favor de 

'N.A.G.P.', a fim de simular a transferência da titularidade do bem, e permitir obter o 

financiamento. Visando verificar se a conduta descrita se amoldaria ao tipo penal previsto no 

art. 19 da Lei 7.492/86 (Crime contra o Sistema Financeiro Nacional), o Membro do MPF 

promoveu a solicitação de pesquisas e expedição de ofícios. Após a diligências, a Procuradora 

da República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao MPE diante da ausência de 

elementos que indiquem a prática de crime em face do SFN, subsistindo, entretanto, indícios 

do cometimento do delito de falsidade ideológica, sem ofensa a interesses, bens ou serviços da 

União. Foram expostos os seguintes argumentos: (i) no tocante a obtenção de financiamento 

público objeto dos presentes autos, não se constata a existência de conduta fraudulenta, os 

recursos obtidos foram empregados na aquisição do imóvel; (ii) embora se constate que 

'P.S.H.N.' tenha transferido a titularidade de um imóvel que estava registrado em seu nome a 

fim de possibilitar tal financiamento, tal fato, per si, não está apto a caracterizar a fraude exigida 

pelo tipo penal em comento, uma vez que o bem o imóvel em questão sempre pertenceu a seus 

genitores 'L.S.H.N.' e 'J.N.'; (iii) a mera retirada do nome de 'P.S.H.N.' da matrícula do imóvel 

registrado no Ofício de Registros Públicos da Comarca de Alvorada não pode ser tida como 

'conduta fraudulenta voltada à obtenção do financiamento'', visto que, de acordo com as 

informações constantes dos autos, tão somente encerrou uma situação que não refletia a 

realidade fática, já que o imóvel relacionado naquele registro não lhe pertencia à época dos 

fatos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Após a realização de 

diligências e esclarecimentos prestados, verificou-se que os fatos narrados pelo noticiante 

poderiam vir a caracterizar, em tese, a prática do crime de falsidade ideológica, praticados por 

'P.S.H.N.' 'L.S.H.N.' e 'J.N.', quando do registro do imóvel matriculado no Ofício de Registros 

Públicos da Comarca de Alvorada. Ausência de indícios da prática de crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional ou mesmo ofensa a interesses, bens ou serviços da União, ou de autarquias 

ou empresas públicas federais. 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). 

 

137. Expediente: 1.29.000.000979/2022-66 - Eletrônico  Voto: 1467/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação registrada no Disque 100, do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O noticiante informa que foi inserido em um grupo 

de Whatsapp, em que um homem (de nome e endereço desconhecidos) postou várias apologias 

ao nazismo, racismo e à pedofilia. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio 

de atribuição em favor do MPE, sob o fundamento de inexistência de transnacionalidade na 

conduta. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por 

meio digital 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. No presente caso, verifica-se a ausência da transnacionalidade da 

conduta, requisito também exigido para atrair a competência federal e, consequentemente, a 

atribuição do MPF 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 
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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, Pleno, DJe 06/04/2016, sem grifo no 

original). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, Quinta Turma, DJe 08/03/2016; CC 

128.140/SP, Terceira Seção, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, DJe 

22/03/2013. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.34.001.007006/2020-16, 801ª Sessão de 

Revisão, de 08/03/2021. No caso em apreço, ao que se tem, conforme os documentos acostados 

aos autos, a conduta foi perpetrada via conversas privadas no celular, entre integrantes de um 

grupo fechado na plataforma de comunicação Whatsapp. Infere-se, portanto, num primeiro 

olhar, que as conversas se encontram limitadas às partes que delas participaram. Inexistência 

de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas autarquias 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 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). 

 

138. Expediente: 1.30.001.000456/2022-99 - Eletrônico  Voto: 1388/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. A manifestante relata que 

descobriu que seus documentos pessoais estariam sendo usados por terceiros e que foram 

supostamente vendidos por seu ex-namorado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 - 2ª CCR). A análise dos autos revela situação fática que não importa em prejuízo a bens, 

serviços ou interesses da União, ou suas entidades autárquicas, ou empresas públicas, o que 

fixaria a competência da Justiça Federal. Inteligência do art. 109, IV da CF. 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). 

 

139. Expediente: 1.30.001.001025/2022-40 - Eletrônico  Voto: 1377/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando supostos crimes 

de ameaça e estelionato entre particulares (arts. 147 e 171 do CP). Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A análise dos autos revela situação fática que não 

importa em prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, ou suas entidades autárquicas, ou 

empresas públicas, o que fixaria a competência da Justiça Federal. Inteligência do art. 109, IV 

da CF. 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). 

 

140. Expediente: 1.31.003.000029/2022-53 - Eletrônico  Voto: 1468/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

VILHENA-RO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DOCUMENTO MATERIALMENTE VERDADEIRO E 

IDEOLOGICAMENTE FALSO. CRLV. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA 

INDÍCIOS MÍNIMOS DO CRIME. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DELITO COMETIDO NO 

ÂMBITO DO DETRAN. ÓRGÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO FEDERAL. 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de relatório 

expedido pela Delegacia de Polícia Federal em Vilhena-RO, a qual decidiu pela não instauração 
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de inquérito policial para investigação de suposto crime de falsidade ideológica, ante a ausência 

de atribuição federal. 2. Consta dos autos que, durante abordagem realizada na data de 

25/10/2021, no Município de Pimenta Bueno-RO, os policiais rodoviários federais 

identificaram indícios de adulteração dos sinais de identificação do semirreboque, tracionado 

por caminhão conduzido por 'G.S.O.'. Os policiais constataram que o documento era autêntico, 

porém continha dados inverídicos, tratando-se de documento ideologicamente falso. 3. O 

Membro do MPF promoveu o declínio de atribuição ao MPE, sob os seguintes fundamentos: 

(i) o documento apresentado pelo motorista aos policiais rodoviários federais era materialmente 

verdadeiro, ou seja, efetivamente expedido pelo DETRAN; (ii) por se tratar de documento 

efetivamente expedido pelo DETRAN, não há elementos aptos para se apontar a existência de 

dolo do motorista no momento da abordagem policial e, portanto, a prática do delito de uso de 

documento falso; (iii) existem apenas indicativos do cometimento de crime de falsidade 

ideológica por servidores do DETRAN, no momento da expedição do CRLV; (iv) DETRAN 

se trata de órgão de trânsito componente da estrutura do Poder Executivo Estadual, tem-se que 

o suposto crime teria sido perpetrado por servidores públicos estaduais, fazendo com que a 

atribuição para a apuração dos fatos recaia sobre o Ministério Púbico Estadual. 4. Revisão do 

declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). I 5. Assiste razão ao Procurador da 

República oficiante. Diante da ausência de indicativos da prática do crime de uso de documento 

falso, uma vez que foi constatado ser o documento materialmente verdadeiro, bem como, 

verificada a falta de elementos que indiquem que o motorista sabia da falsidade ideológica e 

tenha agido com dolo; subsistem apenas indícios da prática do crime de falsidade ideológica, 

quando da emissão do documento pelo órgão estadual. Não enquadramento às hipóteses 

elencadas no art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e 

interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 

a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

141. Expediente: 1.34.001.001151/2022-55 - Eletrônico  Voto: 1220/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de provedor de internet, noticiando possível 

crime de divulgação de conteúdo de pornografia infantil em sala de bate-papo. Possível crime 

previsto no art. 241-A, 241-D ou 217-A da Lei nº 8.069/90. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Narram os autos que o usuário denominado 'PervDsemlimites' 

teria postado a seguinte mensagem em sala de bate-papo 'curto nina e nino e BB sem limites; 

tenho grupo ped no Wickr'. 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. Dessa forma, a atribuição para 

análise do caso concreto é do Ministério Público Estadual, porquanto ausentes as hipóteses 

previstas no art. 109 da Constituição Federal. No caso, conforme afirmado pelo Procurador 

oficiante, 'eventual troca de fotos, tenha ela se concretizado ou não, ocorreria entre dois 

usuários, de forma privada, ou dentro do grupo do aplicativo Wickr Me. A competência para a 

persecução de eventuais delitos previstos nos artigos 241 e 241-A do ECA, portanto, é estadual'. 

Falta de interesse direto da União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 

Público do Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

142. Expediente: 1.34.001.001262/2022-61 - Eletrônico  Voto: 1221/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação feita por ONG, com apoio em Termo de 

Cooperação, relatando supostos crimes supostos crimes cometidos em perfil da rede social 

vk.com, no qual são publicadas fotografias e nomes de adolescentes e mulheres com 

comentários de cunho sexual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conforme 

ressaltou o Procurador oficiante 'O perfil é de acesso público, e em consulta ao seu conteúdo 

percebe-se que nele são compartilhadas postagens de outros usuários, com fotografias e vídeos 

de jovens trajando roupas de banho, roupas decotadas etc, originalmente publicadas em suas 

próprias redes sociais, com comentários típicos de usuários que fazem uso de tais imagens para 
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fins de masturbação. Em pesquisas com os nomes dessas jovens verifica-se que, em sua 

maioria, são atrizes, influencers etc, e parte delas é menor de 18 anos. No entanto, a divulgação 

dessas imagens não caracteriza do delito de pornografia infantil, pois elas não atendem aos 

termos do art. 241-E do ECA, uma vez que não revelam crianças ou adolescentes em atividade 

sexual explícita, real ou simulada, nem traz a exibição de órgãos genitais para fins 

primordialmente sexuais. Pode-se vislumbrar, tão somente, o cometimento de crimes contra a 

honra das adolescentes e mulheres alvo de comentários, que seriam de competência da Justiça 

Estadual'. 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). 

 

143. Expediente: 1.34.001.001368/2022-65 - Eletrônico  Voto: 1455/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada com base no Boletim de Ocorrência lavrado pela Delegacia Eletrônica, 

objetivando investigar possível ocorrência do crime de estelionato e outros eventualmente 

praticados contra o consumidor, por parte da empresa aérea 'I.T.A.L.'. Segundo o relato, a 

empresa aérea teria cancelado todos os voos, fazendo com que os consumidores perdessem os 

valores investidos nas passagens. A comunicante informa que, por conta disso, perdeu as festas 

de fim de ano com a sua família. O Procurador da República oficiante promoveu o Declínio de 

Atribuições sob os seguintes fundamentos: (i) Em que pese o órgão fiscalizador, a ANAC 

(Agência Nacional da Aviação Civil), ser uma agência federal, isso não atrai automaticamente 

a competência da Justiça Federal para o caso; (ii) com efeito, não há notícia de lesão a bens ou 

patrimônio da União. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Assiste 

razão ao Membro do MPF. Ausência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse 

da União ou de suas entidades. Possível prática de crimes contra a relação de consumo e/ou 

estelionato em prejuízo de particulares. Inexistência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 

declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

144. Expediente: 1.34.016.000058/2022-64 - Eletrônico  Voto: 1450/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SOROCABA-SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento, pelo Departamento de Polícia Federal, de 

cópia de sentença remetida por Juíza Eleitoral. Segundo o relato, durante ação de impugnação 

de mandado eletivo, foi apurada a subtração de um caderno do Fundo Social de Solidariedade, 

vinculado à Prefeitura de Boituva, em tese praticada por vereador, servidor da prefeitura ou 

pessoa ligada a eles. O Membro do MPF destacou que 'embora o caderno subtraído tenha sido 

juntado aos autos da impugnação de mandato eletivo ajuizada perante a Justiça Eleitoral, as 

informações lá constantes não tiveram influência na decisão daquele juízo'. Promoção de 

declínio de atribuição em favor do MPE, uma vez que eventuais danos ocorridos não alcançam 

bens, serviços ou interesses da União (Constituição Federal, artigo 109). Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não aponta prejuízo direto a bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal no caso em apreço. 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). 

 

145. Expediente: 1.34.043.000551/2021-76 - Eletrônico  Voto: 1230/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
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 sala 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 
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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, discriminações 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: 1.34.001.004341/2021-43, Sessão 837, 

de 07/02/2022. 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) 

146. Expediente: 1.22.000.002651/2021-54 - Eletrônico  Voto: 1229/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de manifestação encaminhada por 

instituição financeira privada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que 

agentes de crédito e correspondentes bancários da noticiante (empresas responsáveis por 

mediarem serviços prestados por instituições financeiras a clientes em geral) teriam utilizado 

de fraudes em contratações de empréstimos consignados não autorizados por clientes. O 

membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento e a declinação de atribuições ao 

Ministério Público Estadual, ao fundamento de que 'não há que se falar em crimes contra o 

sistema financeiro nacional. Consoante aduzido pela representante, os agentes de crédito e os 

correspondentes bancários possuem autorização da instituição financeira para operar, além 

disso, o produto por eles contratados não se trata de financiamentos, os quais exigem uma 

finalidade específica e sim de empréstimos consignados. (...) resta evidente a inexistência de 

elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal para a processar e julgar o ilícito 

perpetrado. De fato, não se vislumbra ofensa a bens, serviços ou interesses da União, autarquia 

federal e/ou empresa pública federal (artigo 109, IV, da Constituição Federal), tendo em vista 

tratar-se em tese de suposto crime de estelionato, realizados em face de um banco privado, 

envolvendo particular'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93) e de declínio de 

atribuições (Enunciado 32/2a CCR). Ausência, por ora, de indícios de lesão direta a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 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 do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do 

CPP, e do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

 

147. Expediente: 1.34.001.001090/2022-26 - Eletrônico  Voto: 1309/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária por parte de representantes 

legais de determinada pessoa jurídica privada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 

75/93) e de declínio de atribuições (Enunciado 32/2a CCR). 1) Em relação aos tributos federais, 

consta informação de que 'os documentos encaminhados pela Secretaria Estadual de Fazenda 

(Documento 1, Página 177) e Procuradoria Geral do Município de São Paulo (Documento 1, 

Página 5) não apontam a existência de valores de tributos federais suprimidos e, muito menos, 

em montante superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)'. Verifica-se que não houve apuração de 

tributos federais no caso concreto. 2) Atribuição do Ministério Público Estadual para apuração 

de eventual sonegação de tributos estaduais e municipais. 3) Homologação do arquivamento, 

sem prejuízo do art. 18 do CPP, e do declínio de atribuições.  
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 
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148. Expediente: JF-AL-0800708-

59.2021.4.05.8001-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1445/2022 Origem: GABPRM2-MAGS - 

MANOEL ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESENVOLVIMENTO 

CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA E POTÊNCIA DO 

APARELHO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO 

PENALMENTE TUTELADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Inquérito Policial 

instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, 

em virtude da exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou espectro de 

radiofrequência. Notícia de que agentes da Anatel, em ação de fiscalização, no ano de 

2020, levaram à indicação de possível cometimento de delito por estação de rádio, 

representada por 'E. G. B.'. 2. O exame técnico do transmissor de radiodifusão 

apreendido apresentou a seguinte conclusão: 'o transceptor periciado não se encontrava 

funcional no momento do exame realizado, o que prejudicou a análise da potência e 

frequência em que operava". 3. O relatório policial sugeriu o arquivamento do feito em 

face de não ter sido possível atestar se, de fato, o aparelho tinha aptidão para gerar 

interferência em outros serviços de telecomunicação oferecidos na região. 4. O 

Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: 

(i) 'a perícia constatou que o equipamento não se apresentou funcional, eis que seu 

fusível estava rompido, bem como os capacitores de sua fonte de energia estavam 

inflados. Ademais, apesar de ter sido realizada a substituição do fusível danificado, a 

fim de tentar dar andamento aos exames, não se logrou êxito'; (ii) 'na resposta ao 

quesito 2, do laudo pericial, mormente sobre a frequência e potência de operação, a 

perícia considerou prejudicado o quesito, eis que `o transceptor periciado não se 

encontrava funcional'.'; (iii) aplicação do Enunciado nº 73 desta 2ª CCR, sendo que no 

presente caso 'sequer foi possível identificar em que potência operava o aparelho 

apreendido, tampouco se constatou a cobertura e sua altura irradiante'; (iv) ausência de 

identificação de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado e a consequente atipicidade 

da conduta 5. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. Assiste razão ao 

Procurador da República Oficiante. Diante do resultado apontado pela perícia acerca 

da impossibilidade de aferição da frequência e potência de operação do transceptor, o 

qual não se mostrava funcional; não é possível verificar a ocorrência de lesividade ao 

bem jurídico protegido pela norma. 7. Atipicidade da conduta, face a ausência de 

identificação de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado Ausência de justa causa 

para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

149. Expediente: JF-AL-0801362-

46.2021.4.05.8001-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1372/2022 Origem: GABPRM2-MAGS - 

MANOEL ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crime de ameaça a 

servidores públicos federais por parte de proprietário de uma empresa, em razão de 

fiscalização realizada no dia 06/07/2021, ocasião em que foi expedido um termo de 

suspensão cautelar, ante as irregularidades constatadas nos maquinários, o que 

culminaria na paralisação total das atividades industriais. Segundo consta, 'o sobredito 

proprietário teria, supostamente, se recusado a assinar o documento e, em tom de 

ameaça, dito a seguinte frase `Só se você matar primeiro. Vou começar logo assim'. 

Ademais, o noticiado também teria, em tese, proferido acusações infundadas acerca do 

servidor público em questão, alegando que o mesmo o perseguia com o intuito de 

fechar a indústria (...) os representantes alegaram que na oportunidade, tiveram a 

percepção de que a integridade física de ambos poderia estar comprometida, tendo em 

vista a entonação das palavras proferidas e gestual utilizados pelo representado, 

`criando um clima de ameaça velada''. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 

75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Na hipótese, tem-se que 

apesar dos representantes terem `se sentido' ameaçados em razão das circunstâncias 

que envolveram a fiscalização empreendida por eles e a suspensão das atividades da 

empresa do representado ' a qual, aliás, foi restabelecida judicialmente, tendo a própria 

fiscalização, inclusive, liberado o equipamento de pasteurização para uso, na última 

fiscalização ', não se comprovou, de fato, o real cenário em que ocorreu o entrevero. 

Com efeito, não há notícias de qualquer testemunha que possa lançar luz sobre os fatos, 

a ponto de contribuir com a demonstração da prática do núcleo dos tipos penais de 

ameaça ou mesmo de desacato, subsistindo, apenas, o alegado sentimento de ameaça 

apontado pelos representantes (...) tal conclusão é reforçada a partir das declarações do 
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representante W. L., que afirmou não ter havido ameaça direta aos fiscais, embora o 

proprietário tenha alegado perseguição da fiscalização do MAPA, se recusando a 

assinar o termo de autuação, não tendo sido sequer proferidas ameaças verbais, pelo 

representado'. 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). 

 

150. Expediente: JF/CRU/PE-0800869-

73.2020.4.05.8302-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1448/2022 Origem: GABPRM2-

LAMAS - LUIZ ANTONIO 

MIRANDA AMORIM 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar inicialmente a possível ocorrência do delito de 

apropriação indébita (art. 168 do Código Penal), tendo em vista que, no dia 25 de janeiro 

de 2018, o investigado 'I.F.T.', então representante da empresa 'I.F.T.ME.' supostamente se 

apropriara de bens, de que tinha a posse, na qualidade de depositário judicial. O Procurador 

da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: 

(i) em que pese a argumentação apresentada pela Autoridade Policial, a qual indiciou o 

investigado pelo delito disposto art. 168, §1º, II, do Código Penal, falta a elementar do tipo 

no caso em comento, qual seja 'coisa alheia', uma vez que os bens objetos da execução 

trabalhista são de propriedade de 'I.F.T.'; (ii) os fatos investigados melhor se enquadram no 

tipo previsto no art. 179 do CP, ou seja, fraude à execução, o qual é de ação penal privada, 

somente se procedendo mediante queixa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

inc. IV). Conforme informado pelo Membro do MPF, os bem penhorados na ação 

trabalhista pertenciam ao investigado, tendo ele sido constituído como depositário fiel de 

seu próprio bem. Conduta que se enquadra no crime de fraude à execução (CP, art. 179). 

Prejuízo suportado exclusivamente por particular, não havendo interesse da União no caso. 

Crime de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-

crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

151. Expediente: JF-ITUMB-1001100-

56.2020.4.01.3508-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1440/2022 Origem: GABPRM1-WRFA - 

WILSON ROCHA 

FERNANDES ASSIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o envolvimento de uma organização 

criminosa em um suposto furto ocorrido no dia 10/08/2018, contra a Caixa Econômica 

Federal. Integrantes da mesma ORCRIM foram condenados por furto contra a referida 

instituição financeira no dia 08/10/2018. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 

75/93). Consultada sobre o possível furto em 10/08/2018, a CEF informou que 'foi 

verificado no nosso sistema de backup, e não foi encontrado nenhum arquivo na data 

mencionada'. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'após acurada 

investigação em que diligenciou-se junto a todas as fontes de informação disponíveis 

(o autor e proprietário do celular periciado e dos demais envolvidos no furto 

qualificado de 08/10/2018; a polícia militar; o grupo especializado em roubo a bancos 

da polícia civil e a Caixa Econômica Federal) não se identificou a existência de furto 

qualificado em relação a banco ou terminal de caixa eletrônico, na data de 10/08/2018, 

nem nos dias anterior e posterior'. Materialidade delitiva não verificada. Homologação 

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

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

152. Expediente: JF-RDO-1002176-

88.2020.4.01.3905-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1393/2022 Origem: GABPRM1-RMS - 

RAFAEL MARTINS DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado, em 25/01/2017, para apurar possível prática do crime de 

apropriação indébita, tendo em vista notícia-crime encaminhada pela Caixa Econômica 

Federal relatando que os representantes legais de agência lotérica estabelecida no 

município de Redenção/PA teriam deixado de efetuar o repasse da quantia de R$ 

124.905,55 (CP, art. 168, § 1º, III). Alegação dos investigados de que tal dinheiro teria 

sido roubado por sujeitos ainda não identificados. Sustentam também que o débito com 

a Caixa Econômica Federal foi quitado integralmente, não havendo mais qualquer 

pendência com a instituição financeira. Em 13/08/2018, na 721ª Sessão de Revisão, a 

presente Câmara deliberou pelo prosseguimento do feito para melhor esclarecimentos 
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dos fatos. Nova promoção de arquivamento. Argumentos, em síntese, de que: i) 'após 

quase 05 (cinco) anos do início da presente investigação, foram exauridas todas as 

diligências investigatórias possíveis dentro de uma linha investigatória idônea, dentre 

elas as apontadas pela 2ª CCR' e, por conseguinte, não foi possível angariar elementos 

de materialidade delitiva para o ajuizamento de peça acusatória pelo crime 

investigado.' ii) 'Para casos semelhantes ao do presente feito, a E. 2º Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal ponderou diversos fatores e 

firmou o seguinte entendimento na Orientação nº 26/2016: `A antiguidade do fato 

investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou 

a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesado 

no caso concreto justificam o arquivamento da investigação sem prejuízo do disposto 

no art. 18 do CPP.' Desta feita, evitando-se o dispêndio da manutenção de um inquérito 

cujo fim será o arquivamento, uma vez que inviáveis outras diligências úteis capazes 

de alicerçar o ajuizamento de ação penal, não resta alternativa além do arquivamento 

do presente Inquérito Policial, até que surjam novas provas sobre o fato que justifiquem 

o seu desarquivamento.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência 

de materialidade delitiva. Transcorridos cinco anos do início das investigações, não se 

vislumbra outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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). 

 

153. Expediente: JF/ROO-1001808-

81.2021.4.01.3602-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1461/2022 Origem: GABPRM1-RPA - 

RODRIGO PIRES DE 

ALMEIDA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do delito previsto no artigo 19, 

parágrafo único, da Lei 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), 

supostamente praticado por 'P.S.A.'. Consta dos autos que a investigada teria, na data de 

31/01/2012, na cidade de Rondonópolis/MT, obtido, mediante fraude, financiamento 

junto à Caixa Econômica Federal (CEF), através da ocultação de suposto vínculo familiar 

com 'L.R.S.', a fim de aparentar o preenchimento dos requisitos do Programa Minha Casa 

Minha Vida. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes 

fundamentos: (i) não se constatou a prática de conduta criminosa por parte da investigada; 

(ii) nos depoimentos prestados perante no IPL, as testemunhas foram categóricas ao 

afirmar que o relacionamento havido entre a investigada e a pessoa de 'L.R.S.' era 

demasiadamente instável; (iii) as diligências realizadas permitiram concluir que 'L.R.S.' 

residiu com 'P.S.A.' no imóvel financiado, todavia em período posterior à contratação do 

financiamento; (iv) inexistência de registros de casamento e/ou união estável, não se 

podendo concluir, dos parcos elementos constantes do IPL, que possuíam relacionamento 

de natureza pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família; (v) 

aplicação da Orientação nº 26/2016, da 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Inexistência de elementos que demonstrem a prática criminosa por parte da 

investigada. Fraude não evidenciada. 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). 

 

154. Expediente: JF-SOR-5003299-

77.2020.4.03.6110-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1474/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 

OSVALDO DOS SANTOS 

HEITOR JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEIS CRIMES 

DE INJÚRIA E DESACATO EM FACE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, INCISO IV). NÃO 

VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES NOTICIADOS, NO CASO 

CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito 

Policial instaurado para apurar a notícia-crime formulada pelo professor 'J.G.V.V.', 

servidor público federal, na qual relata fatos que podem, em tese, configurar a prática 

dos crimes previstos nos artigos 140 e 331 do Código Penal. De acordo com a 

representação formulada, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 10h, no 

Campus UFSCAR/CAMPUS SOROCABA, ocorreu uma reunião em que o professor 

'J.G.V.V.' teria sido ameaçado e acusado indevidamente pela aluna 'C.A.S.K.' e seu 

namorado 'L.A.S.J.'. O objetivo do encontro seria enfrentar questão relacionada a uma 

suposta violação de direitos autorais. 2. Durante as investigações foram ouvidas as 

partes envolvidas, bem como testemunhas presentes à data dos fatos. Houve 

degradação do áudio da reunião, o qual revelou ter sido a conversa de natureza 
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amistosa. Além disso, foram analisadas as imagens capturadas pelas câmeras 

localizadas na área externa à sala de reunião, não sendo possível constatar, em nenhum 

momento, quaisquer agressões físicas e/ou verbais de quaisquer dos participantes 

presentes. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 

inquérito policial ressaltando que 'não houve comprovação do delito de injúria, 

tipificado no artigo 140 do Código Penal e ou desacato, tipificado no artigo 331 do 

Código Penal em face de `J.G.V.V.', tendo em vista as declarações das testemunhas 

`P.S.', `A.G.R.U.' e `F.M.S.' serem unânimes ao afirmar que não houve ofensas verbais 

ou agressões físicas.' 4. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 5. 

Inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência dos crimes indicados na 

representação. Ausência de justa causa para a persecução penal. 6. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

155. Expediente: JF-SOR-5006292-

59.2021.4.03.6110-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1375/2022 Origem: GABPRM1-OSHJ - 

OSVALDO DOS SANTOS 

HEITOR JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível crime previsto no art. 28 ou no art. 33, c/c o art. 40, inciso 

I, da Lei 11.343/2006. Segundo consta, no dia 30/07/2020, no Aeroporto Internacional 

de Viracopos, durante a conferência física das remessas de importação, constatou-se 

que um envelope oriundo dos Estados Unidos continha 0,089 kg de substância que 

aparentava se tratar de cannabis sativa. A destinatária da encomenda relatou que 'por 

volta de setembro de 2018, esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde conheceu 

S. H., com quem manteve uma relação de amizade e contato virtual desde então, 

Relatou, ainda, que, por ocasião de seu aniversário, em 15 de julho de 2020, ele lhe 

prometeu enviar um presente, que nunca chegou e, por isso, acredita se tratar da 

remessa apreendida. Afirmou, ainda, que não é usuária de drogas'. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF oficiante 

ao alegar que 'A maneira como os fatos ocorreram e estão documentados nos autos não 

permite concluir que há nos autos uma situação de traficância, mas sim de um possível 

consumo pessoal da droga, notadamente em razão da natureza e da quantidade da 

substância apreendida. Verifica-se, contudo, que, esgotadas as diligências possíveis, 

ainda restam dúvidas quanto à autoria do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 

11.343/06. Com efeito, diante da escassez de provas de que tenha solicitado ao 

remetente a remessa da substância ilícita ou, ao menos, de que tivesse ciência de que 

ele lhe remeteria algo dessa natureza, não há como se concluir que J. A. P. tenha 

cometido a conduta delitiva relacionada com a importação da substância entorpecente'. 

Ademais, aplica-se ao caso o item c da Orientação 41/2a CCR, que assim dispõe: 

'Observar a possibilidade de se proceder ao arquivamento dos procedimentos quanto 

aos destinatários (`consumidores'), quando reconhecida a insignificância da conduta 

no caso concreto, com a inclusão dos dados no Projeto Prometheus'. Homologação do 

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: JF/TXF/BA-1000440-

31.2021.4.01.3313-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1437/2022 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 exclusivamente a conduta do investigado R. G. S., 

suspeito de integrar ORCRIM que foi a responsável pela prática de várias fraudes e 

estelionato em desfavor do INSS, entre os anos de 2006 a 2012, no município de 

Itamaraju/BA e outros da região extremo sul da Bahia. Revisão de arquivamento (art. 62, 

IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Os fatos apurados 

neste inquérito remontam a período situado entre 2006 e 2012. Ou seja, há uma década. 

Naturalmente, o transcurso de tanto tempo torna cada vez mais dificultosa a obtenção de 

provas suficientes para embasar uma denúncia. (...) os fatos em questão são anteriores à 

Lei nº 12.850/13. Portanto, não é possível promover a persecução penal do investigado por 

integrar organização criminosa. Poder-se-ia aventar a prática do crime do art. 288 do CP. 

Todavia, a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição (art. 109, IV, do CP), dada 

a pena máxima abstratamente prevista de três anos. Portanto, resta apurar a prática do crime 

de estelionato previdenciário (art. 171, §3°, do CP). Porém, para que se possa imputar sua 

prática ao investigado, conforme também indicado na cota de ID 661139486, seria 

necessário individualizar quando, quais e quantos falsos vínculos falsos teriam sido 
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transmitidos ao INSS por ele, assim como quantos, quais, a quem, quando e por quanto 

tempo teriam sido concedidos benefícios previdenciários indevidamente, quantificando o 

dano ao Erário. (...) Contudo, apesar das diligências empreendidas pela autoridade policial, 

não foi possível lograr essa individualização, como se apontou no relatório final. Embora 

a testemunha R. M. C. M. tenha confirmado a participação do investigado no esquema 

criminoso, não é possível inferir, de seu depoimento, a individualização da conduta por ele 

praticada'. Ausência de elementos de prova capazes de justificar o prosseguimento da 

persecução. Aplicação da Orientação 26/2a CCR. 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). 

 

157. Expediente: 1.14.000.000057/2022-81 - Eletrônico  Voto: 1395/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário e falsidade ideológica 

(CP, arts. 171, §3º e 299), caracterizados pela percepção concomitante, pela investigada, de 

Benefício de Amparo Social ao Idoso e pensão vinculada ao Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) do Estado de Pernambuco. De acordo com informações do INSS, o prejuízo aos 

cofres públicos totalizou o valor de R$ 129.743,63, referente ao período do recebimento 

indevido de 9.8.2007 a 9.1.2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Segundo a Procuradora oficiante, a investigada 'não empregou nenhum artifício para induzir 

em erro a autarquia previdenciária, tanto que os fatos foram descobertos pelo próprio INSS pelo 

simples confronto das informações constantes em seu banco de dados com as informações 

relativas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Pernambuco fornecidas 

pelo citado ente federativo'. Ademais, não se verifica a utilidade de um provimento jurisdicional 

eficaz, tendo em vista que a investigada está com 84 anos de idade. Ausência de interesse de 

agir, por falta de utilidade de aplicação da sanção penal. Orientação nº 30, da 2ª CCR. Dolo não 

evidenciado. Homologação do 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: 1.14.013.000021/2022-59 - Eletrônico  Voto: 1438/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
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 

Fortalecimento da Agricultura Familiar ' PRONAF. Informação de que o beneficiário não 

comprovou a aplicação de R$ 5.000,00 na finalidade prevista em contrato. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Verifica-se que 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. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 

1.35.003.000080/2021-35, Sessão 837, de 07/02/2022, unânime; 1.26.003.000001/2021-03, 

Sessão 806, 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). 

 

159. Expediente: 1.15.002.000447/2021-13 - Eletrônico  Voto: 1301/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada 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. Beneficiária 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 
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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). 

 

160. Expediente: 1.16.000.000250/2022-48 - Eletrônico  Voto: 1447/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação em Sala de Atendimento ao Cidadão, narrando o possível crime 

de compartilhamento de pornografia infantil por meio de vídeo veiculado em canal do YouTube 

(art. 241-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O vídeo em questão 

mostra cenas de uma menor impúbere brincando, em trajes de banho, com seu pai de bolinha 

de gude e tomando banho de piscina. Conforme afirmado pelo Procurador da República, 'em 

uma análise acurada do teor do referido vídeo, não se vislumbram indícios de pornografia 

infantil. É que, do material analisado, não se verifica a existência de conotação sexual, 

conforme aduzido pelo representante, assim como não é possível aferir que o genitor da menor 

tenha produzido o conteúdo com a referida intencionalidade. Com efeito, cuida-se de registro 

de um momento cotidiano de lazer entre a menor e seu genitor, onde realizam atividades de 

entretenimento, como o jogo de bola de gude e brincadeiras na piscina, o que justifica os trajes 

da menor'. Falta de elementos mínimos para a persecução penal. Ausência de materialidade. 

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

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

 

161. Expediente: 1.16.000.000318/2022-99 - Eletrônico  Voto: 1464/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela AGU com a informação de 

fraude perpetrada por 'K.M.M.', responsável legal por 'Y.V.M.C.', em face do recebimento do 

benefício previdenciário de amparo à pessoa com deficiência. Após o deferimento e pagamento 

do benefício, o Departamento de Benefícios Assistenciais do Ministério da Cidadania emitiu 

Nota Técnica informando que a renda per capita da família do beneficiário era superior ao teto 

legal de ' do salário mínimo vigente. A despeito dos argumentos levantados pela defesa de 

'K.M.M.', o INSS determinou a suspensão do benefício e devolução dos valores recebidos no 

período de 02/03/2019 a 09/04/2021. O prejuízo ao erário foi calculado em R$ 27.485,58. O 

Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos: (i) ausência 

de justa causa para abertura de linha investigativa; (ii) o delito de estelionato previdenciário 

exige, como elemento subjetivo, a presença do dolo específico, consistente no agir especial do 

agente para obter vantagem ilícita, o que não é possível atribuir à conduta de 'K.M.M.'. (iii) 

ausência de ardil na conduta da investigada, a qual não buscou impedir ou evitar que o INSS 

conseguisse verificar a renda do seu núcleo familiar; (iv) nota-se das argumentações das peças 

de defesa administrativa que a responsável legal acreditiva na legitimidade do recebimento do 

benefício, pois considerou os valores líquidos percebidos pelo esposo, bem como o desconto 

de despesas obrigatórias (como a pensão alimentícia de filha menor) e a quantidade de membros 

vinculados à família, para sustentar a ausência de irregularidades; (v) erro de tipo, atipicidade 

da conduta. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, a beneficiária, 

confiante no seu direito, apresentou recurso objetivando a reforma da decisão que reconheceu 

a irregularidade na concessão do benefício. Considerando o exposto, bem como 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 envolvida, de 

praticar a conduta descrita no tipo penal. Inexistência de 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). 

 

162. Expediente: 1.16.000.000605/2022-07 - Eletrônico  Voto: 1479/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão, narrando possível 

prática de pedofilia. Segundo a representação, o investigado se faz passar por criança nas redes 
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sociais, a fim de entrar em contato com outras crianças e molestá-las sexualmente. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, apurou-se que o investigado 

possivelmente reside no México, o que corrobora a transnacionalidade da conduta. Apesar 

disso, não foi possível confirmar as alegações da denúncia anônima, no sentido de que o 

investigado se finja de criança para se aproximar de outras crianças e molestá-las. Falta de 

elementos mínimos para a persecução penal. Ausência de materialidade. Homologação do 

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

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

 

163. Expediente: 1.16.000.000632/2022-71 - Eletrônico  Voto: 1249/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada por meio do Disque 100. O noticiante aponta um 

link de site na internet contendo conto erótico com adolescente. Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). No caso, o que se verifica é um texto que narra uma prática delitiva e não 

uma visualização concreta de uma cena. De acordo com precedente da 2ª CCR 

(1.34.001.000411/2011-12, Sessão 532, de 21/03/2011), 'Da leitura dos tipos previstos nos arts. 

240 e 241-A do ECA, percebe-se que o legislador utiliza como núcleo do tipo ações 

relacionadas ao elemento objetivo correspondente a `cena', seja ela real ou simulada, em que 

haja pornografia infantil. 4. Não há, nos referidos tipos penais, nenhuma menção a escritos ou 

contos, uma vez que eles não são capazes de reproduzir uma cena, pois dependem da 

capacidade imaginária do próprio leitor, o que resulta em uma interpretação individualizada da 

situação descrita, e não universal. (...) diante da ausência de previsão do termo `escrito' como 

elemento objetivo dos tipos penais mencionados e diante do princípio da taxatividade do Direito 

Penal, a conduta se mostra atípica em relação ao ECA'. No mesmo sentido, precedente recente 

deste Colegiado: 1.16.000.002922/2021-79, Sessão 840, de 14/03/2022. Homologação do 

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

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

 

164. Expediente: 1.16.000.001092/2022-43 - Eletrônico  Voto: 1250/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação registrada no Disque 100. Suposta prática do crime de pedofilia, 

previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990. Vídeos divulgados pela internet com suposto 

conteúdo de pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem 

ressaltou o membro do MPF oficiante, 'ao se ingressar no link denunciado, não se logrou 

encontrar a suposta postagem questionada. No mais, com o termo `rotina da má' há diversos 

vídeos na internet, não sendo tampouco localizar o vídeo questionado. Nesse contexto, entendo 

não constarem dos autos elementos mínimos que deem suporte a linha investigativa capaz de 

deslindar o fato em apreço. Isso porque, do conteúdo pesquisado com os termos indicados, não 

se extraíram elementos capazes de comprovar a divulgação de conteúdo pedopornográfico ou 

mesmo a prática de quaisquer outros ilícitos'. Inexistência de elementos concretos que apontem 

para a prática do crime. 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). 

 

165. Expediente: 1.16.000.001589/2022-61 - Eletrônico  Voto: 1387/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Ofício encaminhado pela Polícia do Senado Federal, a 

fim de apurar possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). A investigada, 

pensionista com fundamento no art. 7º da Lei nº 3.373/58 (filha maior solteira) teria omitido 

união estável tida por muitos anos com outrem. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Os autos noticiam que a investigada faleceu em 22/3/2021. Extinção da punibilidade (art. 

107 do CP). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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166. Expediente: 1.19.000.000092/2022-14 - Eletrônico  Voto: 1234/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de expediente instaurado pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis em desfavor de determinada empresa, em razão de não cumprir 

notificação, dentro do prazo, para apresentação de Mapa de Controle de Movimento Mensal 

(MCMM) e de notas fiscais. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem 

ressaltou a Procuradora da República oficiante, no caso, 'não há comprovação efetiva da prática 

de sonegação de tributos, tampouco indícios de que houve a constituição definitiva do crédito 

tributário por meio de procedimento administrativo fiscal, impedindo a propositura de eventual 

ação penal. Registra-se, conforme se depreende dos autos, houve envio dos documentos 

solicitados, consistindo a irregularidade na apresentação intempestiva do MCMM e das notas 

ficais, após notificação, o que por si só não configura ilícito penal. Assim, não há razões para a 

continuidade do presente procedimento, uma vez que não há nada de concreto que aponte para 

a existência de delito'. Ademais, os fatos foram comunicados à Receita Federal, para que avalie 

a conveniência de instaurar procedimento administrativo fiscal. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

167. Expediente: 1.19.000.001550/2020-71 - Eletrônico  Voto: 1385/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, visando apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, 

art. 299). A investigada teria ingressado na Universidade Federal do Maranhão - UFMA tendo 

se autodeclarado falsamente como preta/parda. A investigada concorreu a processo seletivo na 

condição de cotista para o curso de Direito noturno - 2020/1, na modalidade pretos ou pardos, 

que "independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas". Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pelo 

disposto na Lei nº 12.711/12, utilizado pela norma editalícia, o critério para que se possa 

usufruir do sistema de cota racial no processo seletivo é puramente a autoidentificação por meio 

da autodeclaração do candidato. Com efeito, as vagas destinadas ao sistema de cotas preto e 

pardos, decorrentes da Lei nº 12.711/12 foram ofertadas até 2019.2, exclusivamente, por meio 

de autodeclaração. Todavia, visando dar melhor claridade ao processo de ingresso dos cotistas, 

foi instituída Comissão de Validação da declaração étnico-racial de estudantes preto e pardos, 

nos termos da Resolução CONSEPE nº 1.899/2019, em 28 de agosto de 2019, que teve efeitos 

a partir do primeiro semestre de 2020 (SISU 2020.1), como no caso dos autos. Dessa forma, a 

instituição de ensino respondeu que "a validação da condição de cotista nas vagas pelas cotas, 

da interessada (...), deu-se no dia 03 de fevereiro de 2020 e, a Banca que a entrevistou, validou 

a sua Autodeclaração Étnico Racial, aferindo que a interessada está no perfil dos candidatos 

que tem direito ao pleito de vaga nas cotas de negros, considerando a APTA, para ocupar a 

vaga na qual foi aprovada, conforme o PARECER DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE 

MATRICULAS PARA NEGROS". Ausência de materialidade. 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). 

 

168. Expediente: 1.21.000.000451/2022-85 - Eletrônico  Voto: 1409/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de uma 

espingarda de pressão e três caixinhas de chumbinho para espingarda de pressão, de 5,5 mm, 

introduzidas irregularmente no País. A mercadoria foi avaliada em R$ 409,12. Manifestação 

do Procurador oficiante pelo arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 

Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC n° 75/93). Não obstante as armas de ar comprimido 

sejam produtos controlados pelo Comando do Exército, necessitando de prévia autorização para 

serem importadas, a conduta narrada não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a 

sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo 

princípio da ofensividade, haja vista a pequena quantidade de mercadoria apreendida. 
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Subsidiariedade do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do 

direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedente 

congênere da 2a CCR: JF/PR/GUAI-5000639-44.2021.4.04.7017-IP, Sessão 825, de 

15/10/2021. 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). 

 

169. Expediente: 1.22.000.000226/2022-10 - Eletrônico  Voto: 1222/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia integral de ação judicial, a fim de apurar possível 

crime de desobediência cometido pelo Coordenador do Núcleo de Judicialização do Ministério 

da Saúde, que não comprovou o depósito em juízo do montante de R$ 3.692,70, para fins de 

cumprimento da tutela deferida à parte autora (CP, art. 330). O Procurador da República 

promoveu o arquivamento do feito, com base no Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta dos autos que, oficiada, a Coordenação-Geral 

de Gestão de Demandas Judiciais em Saúde informou, em 24/11/2021, que deu início ao 

cumprimento da obrigação imposta, tendo solicitado o depósito para a Secretaria finalística. 

Não há, pois, comprovação de que o destinatário da ordem tenha, conscientemente, se recusado 

a obedecê-la. Ausência de dolo. Ademais, foi imposta multa diária no caso de descumprimento 

da decisão. Inteligência do Enunciado nº 61 da 2ª CCR, que prevê: 'Para a configuração do 

crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é 

necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, 

e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. 

O cumprimento da ordem, ainda que tardio, também afasta a tipificação e a inexistência de 

prova quanto à ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la caracteriza 

falta de justa causa'. Subsidiariedade do Direito Penal. Inexistência, por ora, de elementos 

probatórios suficientes 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). 

 

170. Expediente: 1.22.000.001096/2020-62 - Eletrônico  Voto: 1253/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JANAÚBA-MG  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta aplicação irregular de 

recurso público proveniente de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), concedido por intermédio do Banco do Nordeste. 

Beneficiário que não teria 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). 

 

171. Expediente: 1.23.008.000480/2020-31 - Eletrônico  Voto: 1248/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA-PA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possíveis irregularidades 

envolvendo terras públicas federais. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como 

bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Os documentos encaminhados pelo INCRA 

indicam a existência de conflito agrário entre particulares, sobre área da União, datado desde 

2015, relacionados a processos administrativos de regularização fundiária não concluídos, em 

fase de instrução, sem nenhuma irregularidade aparente, de modo que não há sequer indícios 

da prática de grilagem de terras ou inserção de dados falsos no SIGEF'. Ausência de elementos 

de prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 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). 

 

172. Expediente: 1.24.000.000436/2021-44 - Eletrônico  Voto: 1304/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado pela Promotoria Eleitoral da 9ª Zona ' Alagoa 

Grande/PB, a partir de comunicação por dever de ofício proveniente do Juízo da 9ª Zona 

Eleitoral, visando à apuração de prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, 

consubstanciado em possível inserção de informações falsas no cadastro eleitoral, conduta 

atribuída a cinco eleitores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações 

posteriores dando conta de que um desses eleitores faleceu no dia 02/03/2020 e de que a 

Delegacia de Alagoinha/PB instaurou Inquérito Eleitoral para apurar a prática pelos outros 

quatro eleitores do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral. Desnecessidade de 

manutenção da presente 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). 

 

173. Expediente: 1.25.008.001737/2021-88 - Eletrônico  Voto: 1300/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de ato obsceno, previsto no art. 233 do 

CP. Durante uma aula do curso de Engenharia de Produção 2021/2, da UTFPR, por meio da 

plataforma Google Meet, um aluno do curso teria mostrado as suas nádegas. Promoção de 

arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'Para que se configure o delito em apreço é 

necessário que, por meio da sua manifestação corpórea, de cunho sexual, o agente ofenda 

objetivamente o pudor público, considerando-se o sentimento comum vigente no meio social. 

Notadamente, embora possa ter ferido o pudor dos participantes da aula, a conduta não se 

revestiu de índole sexual. Com efeito, o indivíduo que utilizava o usuário S', ao mostrar as 

nádegas, o fez com nítido propósito jocoso, despido de qualquer intenção puramente sexual. 

Essa assertiva é corroborada pelos sons de macaco que vieram da janela desse usuário. É dizer, 

a conduta realizada, embora de indiscutível reprovabilidade moral e passível de discussão no 

âmbito civil por aqueles que sentiram-se lesados, não caracteriza crime, pois não teve como 

finalidade a exibição de órgãos sexuais ou a satisfação da própria lascívia, necessários para a 

configuração do tipo.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que, desprovida de cunho 

sexual, não se amolda ao crime previsto no art. 233 do CP. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

174. Expediente: 1.26.000.001787/2021-06 - Eletrônico  Voto: 1297/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INFORMAÇÕES DE SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS. CASO EM QUE NÃO É POSSÍVEL 

AFERIR QUE HOUVE A REMESSA ILEGAL DE DINHEIRO AO EXTERIOR POR 

PARTE DO NOTICIADO OU QUALQUER OUTRO DELITO DE COMPETÊNCIA 

FEDERAL. QUANTIA IRRISÓRIA MANTIDA EM CONTA ESTRANGEIRA (292,30 

LIBRAS ESTERLINAS ' EQUIVALENTE A R$ 1.209,85), NÃO HAVENDO A 

OBRIGATORIEDADE SEQUER DE DECLARAR TAIS VALORES À RECEITA 

FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR UMA 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de 

Fato instaurada a partir do recebimento de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife, que noticia a suposta prática dos crimes de 

lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) e evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 

7.492/86). 2. Relato de que o contribuinte ora noticiado não cumpriu as condições de 

permanência no Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (Rerct), instituído pela 

Lei nº 13.254/2016, o que tornaria os ativos (não declarados ou declarados incorretamente, 

remetidos, mantidos no exterior ou repatriados) informados em Declaração de Regularização 

Cambial e Tributária (Dercat), afetados, em tese, pelos crimes de ocultação de bens, direitos e 

valores e evasão de divisas. 3. O contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem dos 
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recursos (depósito bancário no valor de 292,30 libras esterlinas ' equivalente a R$ 1.209,85) 

que pretendia regularizar, o que causou a sua exclusão do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária (Rerct). 4. Notificado para prestar esclarecimentos, o contribuinte 

esclareceu que mantinha conta perante um banco do Reino Unido para fazer frente a despesas 

de viagem, visto que tem uma filha residindo em Londres e que, com o advento da Lei 

13.254/2016, optou por aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

('RERCT') nela instituído, efetuando a Declaração de Regularização Cambial e Tributária 

('DERCAT'). Passados 4 anos, foi intimado pela Receita Federal para apresentar documentação 

das movimentações bancárias que constituíram o saldo repatriado, bem como da documentação 

que comprovasse a origem lícita daqueles recursos, tendo apresentado os extratos bancários de 

que dispunha, que demonstravam, inclusive, que não houve movimentação bancária durante 

todo o ano de 2014. No entanto, tal documentação não foi aceita, tendo sido excluído do 

'RERCT'. 5. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

observando que: 'Do cotejo da documentação que instrui os autos com os esclarecimentos 

prestados pelo representado restou esclarecido que não é possível aferir que houve a remessa 

ilegal de dinheiro ao exterior por parte do representado ou qualquer outro delito de competência 

federal. Conforme exposto pelo representado, trata-se de quantia irrisória mantida em conta 

estrangeira, não havendo a obrigatoriedade sequer de declarar tais valores à Receita Federal.' 

6. Revisão (art. 62, IV, da LC nº 75/93). 7. Ausência de elementos capazes de ensejar 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). 

 

175. Expediente: 1.26.000.003489/2021-42 - Eletrônico  Voto: 1391/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de 

estelionato contra a CEF, caracterizado por possível fraude no recebimento de FGTS (CP, art. 

171, § 3º). O representante alega que teve o saque integral do benefício do FGTS negado pelos 

sistemas da Caixa Econômica Federal (CEF) em razão de suposta adesão à modalidade de saque 

aniversário que, no entanto, não reconhece ter feito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Oficiada, a CEF informou que consta de seu sistema a adesão, pelo representante, 

à sistemática do saque aniversário em 19/10/2019, às 12:05:08, via 'APP FGTS'. Informou, 

ainda, que, em 22/11/2021, o representante contraiu empréstimo junto a banco privado, 

oferecendo seu saldo de FGTS como garantia do empréstimo na modalidade Saque Aniversário. 

Por este motivo, seu saldo de FGTS encontra-se, neste momento, bloqueado (retido) por 

alienação fiduciária e a retenção só será desbloqueada à medida que houver a quitação do 

empréstimo. Ausência de indícios 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). 

 

176. Expediente: 1.26.000.003758/2020-90 - Eletrônico  Voto: 1446/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática dos crimes apropriação indébita 

previdenciária (art. 168-A do CP) e sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do 

CP), por parte dos representantes legais da empresa '.M.V.L.', entre os exercícios financeiros 

de 2007 e 2008. O expediente foi autuado com fulcro em ofício expedido pela Receita Federal 

do Brasil. O membro do MPF solicitou esclarecimentos complementares à RFB, sendo 

informado que: (i) a cobrança identificada é decorrente de procedimento fiscal denominado ' 

Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada em desfavor de '.M.V.L.', a qual é parte 

integrante de processo administrativo fiscal; (ii) durante o procedimento fiscal, que resultou na 

constituição de ofício da cobrança, não foram detectadas as práticas que configuram, em tese, 

crime contra a Previdência Social definidas nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, 

uma vez que este procedimento não resultou na cobrança de ofício do tributo; (iii) não foram 

verificadas as práticas descritas no art. 337-a, motivo pelo qual não houve o envio da 

representação fiscal para fins penais. Diante das informações encaminhas pelo órgão 

fazendário, a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aduzindo 

que, em que pese a notícia da recente inscrição em dívida ativa do saldo do DEBCAD, tal 

crédito não decorreu de ilícito penal, mas de autuações de infrações administrativas 

(tributárias). Desse modo, 'uma vez que tal DEBCAD não é decorrente de crédito tributário 

sonegado ao erário, não se observa justa causa para a instauração de ação penal.' Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF, as infrações 
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tributárias ora noticiadas não ultrapassaram os limites da esfera administrativa.. Da análise dos 

autos, constata-se que débitos fiscais constantes dos autos são decorrentes de autuações de 

infrações administrativas, e não de crédito tributário sonegado. Tais as circunstâncias, não se 

vislumbra ilícito penal suscetível de apuração nestes autos. Ausência de justa causa para a 

instauração de ação penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

177. Expediente: 1.26.001.000050/2022-39 - Eletrônico  Voto: 1439/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
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 

Fortalecimento da Agricultura Familiar ' PRONAF. Informação de que a beneficiária não 

comprovou a aplicação de R$ 5.000,00 na finalidade prevista em contrato. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Verifica-se que 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. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 

1.35.003.000080/2021-35, Sessão 837, de 07/02/2022, unânime; 1.26.003.000001/2021-03, 

Sessão 806, 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). 

 

178. Expediente: 1.26.001.000080/2022-45 - Eletrônico  Voto: 1458/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir do encaminhamento de Processo Administrativo do INSS. 

Suposto recebimento indevido de auxílio-reclusão, no período compreendido entre 27/7/2017 

a 30/6/2019. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Conforme ressaltado pelo 

Procurador da República, 'do teor do referido PA infere-se que, em hipóteses como a dos autos, 

caberia à autarquia previdenciária a pronta suspensão do benefício, revelando a manutenção do 

auxílio ineficiência na fiscalização e na revisão dos atos administrativos, diante da constatação 

pelo Poder Público do livramento do recluso da penitenciária em 27/07/2017'. Não há indícios 

de apresentação de documento falso ou de emprego de outro meio fraudulento para a 

manutenção do benefício. Inexistência de dolo. Aplicação da Orientação nº 30, da 2ª CCR. 

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

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

 

179. Expediente: 1.29.000.003398/2021-03 - Eletrônico  Voto: 1453/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de representação formulada por Conselho Regional de 

Medicina, por meio da qual aponta a prática, em tese, do crime de exercício ilegal da medicina, 

previsto no art. 282 do CP, perpetrado por 'G.A.', 'F.B.', 'Y.C.', 'V.R.', 'L.L.L.', 'G.D.', 'C.L.'. 

Referidas biomédicas teriam divulgando, em suas páginas em redes sociais, a realização de 

procedimentos estéticos invasivos, atuação reputada como privativa de médicos pelo referido 

conselho profissional, nos termos previstos no art. 4º, inciso III da Lei 12.842/2013 (Lei do Ato 

Médico). O membro do MPF promoveu o arquivamento do feito, alegando que: (i) restou 

demonstrado nos autos que diversas ações judiciais foram manejadas, tanto pela própria 

Sociedade Brasileira de Dermatologia como pelos conselhos profissionais e associações de 

medicina, submetendo ao debate judicial a questão; (ii) de acordo com o art. 5º, incisos IV e V, 

da Lei n. 7.347/85, tanto a SDB como os Conselhos Profissionais têm legitimidade para a 

propositura de Ação Civil Pública, com o fim de defender os interesses difusos e coletivos das 

respectivas categorias; (iii) o objeto do feito cinge-se ao conflito entre regulamentações 

profissionais, já judicializado a nível nacional e pendente de decisão final; (iv) No caso 

concreto, não se verifica a tipicidade criminal nas condutas das biomédicas investigadas, uma 
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vez que teriam agido amparadas pelas Resoluções do CFBM; (v) dada a discussão judicial que 

já há anos se arrasta nos tribunais, não se pode exigir que os biomédicos acompanhem todas as 

movimentações das várias ações em curso que versam sobre a questão; (vi) ausência de dolo 

(direto ou eventual), inexistência de justa causa para a propositura da ação penal. Revisão do 

Arquivamento (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. Ausência de justa causa. Circunstâncias fáticas que 

indicam, por ora, possíveis irregularidades na esfera cível-administrativa, decorrentes de 

conflitos entre regulamentações profissionais. Ademais, observa-se a existência de diversas 

ações judiciais manejadas pelos conselhos profissionais, a exemplo dos processos nº 0042020-

06.2012.4.01.3400/DF e 0061755-88.2013.4.01.3400/DF, aplicando-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). 

 

180. Expediente: 1.29.002.000318/2021-30 - Eletrônico  Voto: 1454/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento de Investigação Criminal instaurado para apurar eventual recebimento indevido 

do seguro-desemprego por 'J.D..B.P.', fato que pode caracterizar, em tese, o delito do art. 171, 

caput e § 3º, do Código Penal. Elementos obtidos fortuitamente em ação penal apontavam para 

uma possível rescisão simulada de contrato de trabalho entre 'J.D..B.P.' e o empregador '.E.Z.', 

em agosto de 2017. O Membro do MPF solicitou consulta à Assessoria de Pesquisa e Análise 

relativa aos requerimentos e pagamentos do seguro-desemprego em favor investigado no ano 

de 2017, não sendo verificada a existência de pedidos e/ou concessões do benefício à época dos 

fatos. Solicitou-se, ainda, à Caixa Econômica Federal, informações acerca de eventuais 

requerimentos e saques do FGTS no mesmo período. A instituição financeira relatou não 

constar saques em decorrência da suposta rescisão simulada firmada entre 'J.D..B.P.' e o 

empregador '.E.Z.'. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito diante da ausência 

de materialidade delitiva. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Assiste razão à 

Procuradora da República oficiante. Considerando o exposto, bem como os demais dados 

constantes nos autos, inexistem elementos que demonstrem a ocorrência do crime em tela. 

Vantagem ilícita e/ou fraude não evidenciadas. Ausência de materialidade. Homologação do 

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

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

 

181. Expediente: 1.30.001.000358/2022-51 - Eletrônico  Voto: 1451/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo TRF-2. Segundo consta, 

Desembargador Federal teria sido vítima de suposta prática de denunciação caluniosa (art. 339 

do CP), constando como autor da imputação o advogado 'I.S.I.'. A narrativa aponta que 'I.S.I.' 

teria interposto, perante o CNJ, representação por excesso de prazo em face do magistrado, 

alegando violação à duração razoável do processo. O membro do MPF promoveu o 

arquivamento do procedimento sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de indícios 

materiais mínimos de suposta prática criminosa; (ii) relato vago que não indica dados concretos 

acerca de efetiva prática delituosa, como preconiza o art. 27 do CPP; (iii) o mero ajuizamento 

de uma representação pelo advogado, em razão de suposto excesso de prazo no andamento do 

referido processo, não significa a prática de um delito ' exercício de um direito assegurando 

legalmente. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do 

MPF. Não há elementos suficientes, bem como um vetor persecutório mínimo, para imputar a 

prática do crime de denunciação caluniosa. 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). 

 

182. Expediente: 1.30.001.000770/2021-91 - Eletrônico  Voto: 1232/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 307 do CP. Relato de que o investigado, 

objetivando obter informações sobre terceiro, apresentou-se como militar da Aeronáutica 

perante determinado hospital universitário. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 

Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Ao que tudo indica, o dolo do noticiado no 

presente caso não foi o de assumir falsa identidade, tanto que se apresentou com o nome 

verdadeiro e enviou e-mail de endereço eletrônico em que consta o seu nome. De qualquer 

modo, as informações obtidas pelo noticiado com a sua conduta, embora não estejam 

disponíveis no Portal da Transparência, não se revestem de caráter sigiloso, sendo possível a 

qualquer cidadão obtê-las por meios próprios, como afirmou a suposta vítima L., funcionária 

do hospital que forneceu as informações ao noticiado'. 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). 

 

183. Expediente: 1.30.001.000819/2022-96 - Eletrônico  Voto: 1392/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

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

crime contra a honra do Presidente da República, em razão de comentário jornalístico. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ressalte-se, de início, que o Procurador da 

República afirmou que não foi possível visualizar, por meio dos links enviados pelo 

representante, os vídeos nos quais a jornalista representada teria tecido os comentários 

ofensivos ao Presidente da República. Ademais, a apuração de eventual crime contra a honra 

do Presidente da República depende de requisição do Ministro da Justiça, o que não se 

contempla nos autos (CP, arts. 141, I, c/c 145, parágrafo único). Ausência de condição de 

procedibilidade 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). 

 

184. Expediente: 1.30.001.001820/2021-57 - Eletrônico  Voto: 1389/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante dá conta de 

possíveis equívocos administrativos verificados no esquema vacinal preconizado pelo 

Ministério da Saúde, especialmente tendo em vista o maior espaçamento entre doses para uma 

das vacinas disponibilizadas no país. Segundo o noticiante, essa opção do Ministério da Saúde 

seria a responsável por mortes evitáveis em razão da COVID-19. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Uma vez que a manifestação tratava de narrativa genérica 

desacompanhada de documentação que pudesse respaldar a alegação, o manifestante foi 

notificado a completar as informações, tendo, contudo, permanecido inerte. Ausência de lastro 

probatório mínimo. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 

26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

185. Expediente: 1.30.001.004302/2020-12 - Eletrônico  Voto: 1233/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possíveis crimes contra a honra do presidente do TRE/RJ e 

do chefe de segurança do referido Tribunal. A questão gira em torno da entrada de um veículo 

numa área nos fundos do Tribunal Regional Eleitoral, que também viabiliza acesso a outros 

prédios, sendo, todavia, uma área restrita aos veículos dos servidores do TRE durante o 

expediente. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Constatou-se que houve troca 

de palavras grosseiras entre o chefe de segurança e dois particulares (síndica de um edifício ao 

lado do Tribunal e seu marido). Assiste razão à autoridade policial ao entender que 'não há 

evidência da intenção clara de injuriar, (...) tratando-se apenas de discussão acalorada'. Crime 

não caracterizado. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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186. Expediente: 1.30.001.004486/2021-93 - Eletrônico  Voto: 1302/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações sigilosas apresentadas em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, informando supostas irregularidades com o envolvimento de 

políticos ligados ao Estado do Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Trata-se, na hipótese, de relatos genéricos, confusos e sem elementos suficientes para dar 

início a uma 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). 

 

187. Expediente: 1.30.001.004706/2021-89 - Eletrônico  Voto: 1276/2022 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, em síntese, um suposto 'roubo de tempo de serviço pelo INSS'. 

Aduz que uma quadrilha em determinada agência do INSS apagou todo o seu tempo de serviço 

e o aposentou por idade, causando-lhe prejuízo. Promoção de arquivamento, ao argumento de 

que: 'no aspecto criminal, quanto ao alegado `roubo de tempo de serviço pelo INSS', que 

constituiria uma situação bastante inusitada, não há elementos que induzam a tal possibilidade, 

não se vislumbrando qual seria o interesse doloso em subtrair o tempo de serviço de pessoa 

determinada.' 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). 

 

188. Expediente: 1.30.006.000107/2021-46 - Eletrônico  Voto: 1296/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

N.FRIBURGO/TERESÓP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível fraude em razão de 

suposto acúmulo indevido de pensão civil pela Câmara dos Deputados e pensão por morte de 

companheiro. A ora investigada (filha de um ex-parlamentar) recebia pensão civil pela Câmara 

dos Deputados, em decorrência da morte do seu pai (falecimento em 04/06/1976), e também 

pensão por morte previdenciária de seu companheiro (falecimento em 15/01/1997). Após a 

constatação de possíveis irregularidades pelo Tribunal de Contas da União, houve o 

cancelamento definitivo do benefício pela Casa Legislativa, em 2019. Todavia, sentença 

proferida pelo juízo da 1º Vara Federal de Teresópolis/RJ reconheceu a regularidade do 

benefício e condenou a Câmara dos Deputados ao seu restabelecimento, bem como o 

pagamento das parcelas vencidas e não adimplidas. Promoção de arquivamento. Argumento, 

em síntese, de que: 'C' fazia jus ao recebimento do benefício junto à Câmara dos Deputados, de 

acordo com a Lei nº. 3.373/58, e que o recebimento posterior da pensão por morte 

previdenciária' de seu ex-companheiro, G', não altera seu direito adquirido, pelo princípio do 

tempus regit actum. Ainda que assim não o fosse, o fato acima mencionado é suficiente para 

afastar o dolo, sem o qual não há justa causa para o oferecimento da ação penal.' Revisão (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo. Falta de justa causa para a persecução penal. 

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

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

 

189. Expediente: 1.32.000.001016/2021-11 - Eletrônico  Voto: 1406/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. 

ABERTURA DE ENCOMENDA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 

62, IV). DECISÃO DO STF NO SENTIDO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA 

MEDIANTE ABERTURA DE CARTA, TELEGRAMA, PACOTE OU MEIO ANÁLOGO. 

INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO PASSÍVEL DE 

MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
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POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a 

ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) durante fiscalização fazendária realizada em 

Centro de Encomendas dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome 

do representado (W.J.S.), verificando-se que continha mercadoria de origem e/ou procedência 

estrangeira, desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sob os seguintes fundamentos: o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.116.949 (tema 1.041 da repercussão 

geral), fixou, por maioria, 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'. 

Assim, segundo o membro oficiante, 'a autoridade fazendária não observou minimamente as 

providências previstas na legislação ordinária', uma vez que 'a encomenda suspeita foi aberta 

sem prévia autorização judicial e sem a presença do seu remetente ou do seu destinatário, razão 

pela qual a prova é ilícita e não serve para embasar o início das investigações'. Além disso, 

afirma que inexiste conjunto probatório ou linha investigativa remanescente que não tenham 

sido contaminados pela ilicitude narrada. 3. Remessa dos autos para o exercício revisional (LC 

nº 75/1993, art. 62, IV). 4. Conforme se verifica de precedentes em situações análogas, este 

Colegiado possui entendimento firmado ressaltando que o RE nº 1.116.949 está concluso ao 

Relator para o acórdão, Ministro Luiz Edson Fachin, desde o dia 14/10/2020, 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. Cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por 

servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com 

amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto 1.789, de 12 de janeiro de 1996, que 

assim dispõe: 'Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I ' as 

encomendas e as remessas expressas; II ' as pequenas encomendas e os impressos; III ' os outros 

objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV 

' as remessas caídas em refugo definitivo'. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo 

Supremo, uma vez que a abertura não ocorreu 'fora das hipóteses legais'. 7. No entanto, consta 

dos autos informação de que não há outros procedimentos instaurados nos últimos 05 (cinco) 

anos à presente autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em 

território nacional e, no caso em exame, o produto apreendido (Telefone Celular Xiaomi 

Redmi) foi avaliado em R$ 1.497,00, com impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 

748,50. 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. Neste 

contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da 

insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 10. Homologação do 

arquivamento por motivo diverso.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento por motivo diverso, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

190. Expediente: 1.32.000.001047/2021-64 - Eletrônico  Voto: 1407/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. 

ABERTURA DE ENCOMENDA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 

62, IV). DECISÃO DO STF NO SENTIDO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA 

MEDIANTE ABERTURA DE CARTA, TELEGRAMA, PACOTE OU MEIO ANÁLOGO. 

INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO PASSÍVEL DE 

MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 
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ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a 

ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) durante fiscalização fazendária realizada em 

Centro de Encomendas dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome 

da representada, verificando-se que continha mercadoria de origem e/ou procedência 

estrangeira, desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sob os seguintes fundamentos: o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.116.949 (tema 1.041 da repercussão 

geral), fixou, por maioria, 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'. 

Assim, segundo o membro oficiante, 'a autoridade fazendária não observou minimamente as 

providências previstas na legislação ordinária', uma vez que 'a encomenda suspeita foi aberta 

sem prévia autorização judicial e sem a presença do seu remetente ou do seu destinatário, razão 

pela qual a prova é ilícita e não serve para embasar o início das investigações'. Além disso, 

afirma que inexiste conjunto probatório ou linha investigativa remanescente que não tenham 

sido contaminados pela ilicitude narrada. 3. Remessa dos autos para o exercício revisional (LC 

nº 75/1993, art. 62, IV). 4. Conforme se verifica de precedentes em situações análogas, este 

Colegiado possui entendimento firmado ressaltando que o RE nº 1.116.949 está concluso ao 

Relator para o acórdão, Ministro Luiz Edson Fachin, desde o dia 14/10/2020, 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. Cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por 

servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com 

amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto 1.789, de 12 de janeiro de 1996, que 

assim dispõe: 'Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I ' as 

encomendas e as remessas expressas; II ' as pequenas encomendas e os impressos; III ' os outros 

objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV 

' as remessas caídas em refugo definitivo'. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo 

Supremo, uma vez que a abertura não ocorreu 'fora das hipóteses legais'. 7. No entanto, consta 

dos autos informação de que não há outros procedimentos instaurados nos últimos 05 (cinco) 

anos à presente autuação em relação à investigada, pela introdução ilegal de mercadorias em 

território nacional e, no caso em exame, o produto apreendido (Telefone Celular Xiaomi) foi 

avaliado em R$ 3.527,89, com impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 1.763,95. 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. Neste contexto, afastada 

a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, 

injustificável é o prosseguimento do presente feito. 10. Homologação do arquivamento por 

motivo diverso.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento por motivo diverso, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

191. Expediente: 1.32.000.001076/2021-26 - Eletrônico  Voto: 1408/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. 

ABERTURA DE ENCOMENDA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 

62, IV). DECISÃO DO STF NO SENTIDO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA 

MEDIANTE ABERTURA DE CARTA, TELEGRAMA, PACOTE OU MEIO ANÁLOGO. 

INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO PASSÍVEL DE 

MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a 
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ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334) durante fiscalização fazendária realizada em 

Centro de Encomendas dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome 

da representada, verificando-se que continha mercadoria de origem e/ou procedência 

estrangeira, desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sob os seguintes fundamentos: o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.116.949 (tema 1.041 da repercussão 

geral), fixou, por maioria, 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'. 

Assim, segundo o membro oficiante, 'a autoridade fazendária não observou minimamente as 

providências previstas na legislação ordinária', uma vez que 'a encomenda suspeita foi aberta 

sem prévia autorização judicial e sem a presença do seu remetente ou do seu destinatário, razão 

pela qual a prova é ilícita e não serve para embasar o início das investigações'. Além disso, 

afirma que inexiste conjunto probatório ou linha investigativa remanescente que não tenham 

sido contaminados pela ilicitude narrada. 3. Remessa dos autos para o exercício revisional (LC 

nº 75/1993, art. 62, IV). 4. Conforme se verifica de precedentes em situações análogas, este 

Colegiado possui entendimento firmado ressaltando que o RE nº 1.116.949 está concluso ao 

Relator para o acórdão, Ministro Luiz Edson Fachin, desde o dia 14/10/2020, 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. Cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por 

servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com 

amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto 1.789, de 12 de janeiro de 1996, que 

assim dispõe: 'Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I ' as 

encomendas e as remessas expressas; II ' as pequenas encomendas e os impressos; III ' os outros 

objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV 

' as remessas caídas em refugo definitivo'. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo 

Supremo, uma vez que a abertura não ocorreu 'fora das hipóteses legais'. 7. No entanto, consta 

dos autos informação de que não há outros procedimentos instaurados nos últimos 05 (cinco) 

anos à presente autuação em relação à investigada, pela introdução ilegal de mercadorias em 

território nacional e, no caso em exame, o produto apreendido (Telefone Celular Xiaomi 

Redmi) foi avaliado em R$ 1.497,00, com impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 

748,50. 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. Neste 

contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da 

insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 10. Homologação do 

arquivamento por motivo diverso.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento por motivo diverso, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

192. Expediente: 1.33.000.001909/2021-11 - Eletrônico  Voto: 1463/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada visando apurar a possível prática do delito de Descaminho (art. 334, 

CP). A demanda teve início a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual noticia a 

apreensão, na sede de empresa de transporte rodoviário, de um volume contendo mercadoria 

de origem supostamente estrangeira (480 capas para celular, com peso total de 20 kg) remetidas 

pelo comerciante 'J.R.S.O.'. Os produtos foram avaliados em R$ 1.296,00 reais. A mercadoria 

estava acompanhada de nota fiscal eletrônica, regularmente emitida, contendo a descrição do 

produto; tendo sua autenticidade confirmada pelo MPF junto ao portal de nota fiscal eletrônica 

(nfe.fazenda.gov.br). O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

sob os seguintes fundamentos: (i) 'se o pressuposto do art. 102 supra, para legitimar a apreensão 
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da mercadoria estrangeira pela Receita Federal em qualquer lugar do país, é que a mercadoria 

(art. 87, II) esteja DESACOMPANHADA ou da nota de importação, quando em poder do 

importador (não é o presente caso) ou de NOTA FISCAL quando em poder de terceiros (é o 

presente caso, em que a mercadoria estava em poder da empresa de transporte), então esse 

pressuposto não restou satisfeito, pois a mercadoria em tela estava, sim, acompanhada de nota 

fiscal regularmente expedida (pelo remetente, e, e não por terceiro)'; (ii) ilegitimidade da forma 

de apreensão, prejudicando a validade da materialidade delitiva, o MPF não vê nem relevância 

penal nos fatos (a mercadoria foi avaliada em R$ 1.296,00, havendo uma ocorrência de 

apreensão anterior pelo remetente) nem justa causa para deflagrar investigação, estimando que 

a penalidade administrativa de perdimento da mercadoria mostrou-se suficiente para fins de 

repressão'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Assiste razão ao Membro 

do MPF, não há elementos de informação que apontem a participação do investigado 'J.R.S.O.' 

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. 

As mercadorias apreendidas possuíam nota fiscal regularmente expedidas pelo remetente. 

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). Carência de justa causa para o 

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). 

 

193. Expediente: 1.34.001.001360/2022-07 - Eletrônico  Voto: 1251/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990. 

Vídeo divulgado pela internet com suposto conteúdo de pornografia infantil. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 

'Analisando detidamente o vídeo, não se mostra realmente possível identificar que algum de 

seus protagonistas seja de fato criança ou adolescente. (...) Não se mostra possível angariar 

maiores elementos investigativos, uma vez que a conta do twitter encontra-se, atualmente, 

suspensa'. Inexistência de elementos concretos que apontem para a prática do crime. 

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). 

 

194. Expediente: 1.34.001.001361/2022-43 - Eletrônico  Voto: 1252/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990. 

Vídeo divulgado pela internet com suposto conteúdo de pornografia infantil. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 

'Analisando detidamente o vídeo, não se mostra realmente possível identificar que algum de 

seus protagonistas seja de fato criança ou adolescente. (...) Não se mostra possível angariar 

maiores elementos investigativos, uma vez que a conta do twitter encontra-se, atualmente, 

suspensa'. Inexistência de elementos concretos que apontem para a prática do crime. 

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). 

 

195. Expediente: 1.34.001.001391/2022-50 - Eletrônico  Voto: 1310/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao cidadão. Consta extrato 

de tela de um comentário feito por determinado usuário em reportagem online de um site de 

notícias, referindo-se a supostos ataques à religião cristã por parte de apresentadores de um 

canal de televisão. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Como bem ressaltou 

o membro do MPF oficiante, 'A simples leitura das informações contidas na representação 
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permite concluir, sem maiores digressões, que a narrativa apresentada pelo manifestante não 

traz qualquer ilícito criminal, tratando-se de potencial fato atípico. Nesse sentido, é de se 

observar que o comentário objeto da manifestação, embora de teor duvidoso e inadequado, não 

apresenta qualquer potencialidade lesiva ou elementos concretos que justifiquem a intervenção 

deste órgão ministerial, carecendo de contornos mínimos para embasar ou justificar uma 

eventual 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). 

 

196. Expediente: 1.34.001.001732/2022-97 - Eletrônico  Voto: 1218/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação oriunda de Termo de Cooperação com Organização Não 

Governamental, narrando o possível crime de compartilhamento de pornografia infantil por 

meio de vídeo veiculado na internet (art. 241-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Conforme afirmado pelo Procurador da República, 'Os vídeos correspondem a 

uma pessoa do sexo feminino exibindo seu corpo, incluindo parte da genitália. Não aparecem 

o rosto ou os seios da pessoa, não sendo possível precisar se se trata de menor de idade. (...) 

Vale observar que, conforme exposto na Informação Técnica, o site é hospedado na Letônia, 

de sorte que seria necessária a quebra de sigilo telemático e pedido de cooperação jurídica 

internacional, que levaria longo tempo, teria eficácia duvidosa, e ao final seria praticamente 

impossível espancar a dúvida quanto à menoridade ou não da pessoa filmada'. Falta de 

elementos mínimos para a persecução penal. Ausência de materialidade. Homologação do 

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

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

 

197. Expediente: 1.34.001.001745/2022-66 - Eletrônico  Voto: 1219/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação oriunda de Termo de Cooperação com Organização Não 

Governamental, narrando o possível crime de pedofilia, por meio de imagem veiculada na rede 

social Twitter (art. 241-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A imagem 

em questão trata de fotografia de indivíduo do sexo masculino com o órgão sexual ereto, na 

qual não aparece o rosto do fotografado. Não é possível, portanto, aferir se se trata de menor 

de idade ou de pessoa adulta. Ressalte-se que os autos informam que a conta foi suspensa, por 

violar as regras da rede social. Falta de elementos mínimos para a persecução penal. Ausência 

de materialidade. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

198. Expediente: 1.34.001.001916/2022-57 - Eletrônico  Voto: 1494/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, 

tendo em vista a publicação do seguinte comentário pela internet: "Oi... tudo bem com você? 

Mãe de filha?". Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o 

membro do MPF oficiante, "o envio da mensagem, por si só, não configura o delito do art. 241-

A do ECA, nem sugere que o usuário armazene material de pornografia infantil". Inexistência 

de elementos concretos que apontem para a prática do crime. 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). 

 

199. Expediente: 1.34.001.002471/2022-22 - Eletrônico  Voto: 1410/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SANTOS-SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Ofício encaminhado pela 2ª Vara de Registros Públicos 

de São Paulo, dando ciência do registro tardio de óbito de segurado do INSS que, segundo 

consta, embora tenha falecido em 14/5/2020, a respectiva declaração de óbito só foi 

encaminhada ao cartório em 17/1/2022. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Conforme ressaltado pelo Procurador oficiante, 'o simples registro tardio de óbito de um 

pensionista do INSS não é o bastante para a instauração de um procedimento criminal. É 

necessário que se aguarde as providências administrativas a cargo do INSS, que inclusive já foi 

cientificado dos fatos aqui narrados'. Ressalte-se, ainda, que a autarquia federal tem o dever 

legal de trazer ao conhecimento do MPF a possível existência de indícios da prática de crime. 

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). 

 

200. Expediente: 1.34.001.009410/2021-13 - Eletrônico  Voto: 1247/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 358 do CP. Segundo consta, em 28 de julho de 

2020, o investigado arrematou, na modalidade eletrônica, um imóvel pelo valor de R$ 

40.800,00, mas deixou de comprovar o pagamento da arrematação e da comissão da leiloeira. 

Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). A mera ausência de recolhimento do valor 

pelo qual arrematado o imóvel, sem notícia de que o 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 ao 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. Precedente congênere da 2a CCR: 

1.34.001.010061/2021-74, Sessão 837, de 07/02/2022. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

201. Expediente: 1.34.001.010127/2021-26 - Eletrônico  Voto: 1278/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência de suposto crime de fraude em arrematação 

judicial (CP, art. 358), na data de 29/04/2021, em leilão judicial realizado no âmbito de 

reclamação trabalhista que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP. 

Relato de que o ora noticiado arrematou na modalidade eletrônica um imóvel pelo valor de R$ 

350.000,00, para pagamento de 25% no ato e o saldo em 30 parcelas. No entanto, o leiloeiro 

informou que o licitante não comprovou o pagamento do valor do sinal da arrematação e da 

comissão do leiloeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que 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 noticiado, o dolo de praticar crime descrito no art. 358 do CP. Falta 

de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

202. Expediente: 1.34.001.010482/2021-03 - Eletrônico  Voto: 1298/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, 

tendo em vista a publicação do seguinte comentário pela internet: 'tiro fotos da minha irmazinha 

pekena kkkk'. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o membro 

do MPF oficiante, 'Do exame dos autos, verifica-se a inexistência de elementos concretos que 

apontem para a prática de crime, já que o conteúdo da captura de tela de p. 6 não representa 

fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente'. Inexistência de elementos concretos que apontem para a 

prática do crime. 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). 
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203. Expediente: 1.34.003.000281/2021-70 - Eletrônico  Voto: 1231/2022 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BAURU/AVARE/BOTUCA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada após manifestação formulada pelo noticiante, através de seu advogado, 

por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando interesse em firmar acordo de delação 

premiada no que diz respeito aos fatos objeto de apuração no IPL 5001138-65.2019.4.03.6131, 

da 1ª Vara Federal de Botucatu. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Desistência 

quanto à formalização da delação premiada e preferência de confessar os atos em juízo e 

contribuir ativamente com o processo. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

204. Expediente: 1.35.003.000022/2022-92 - Eletrônico  Voto: 1235/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PROPRIÁ-SE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostas irregularidades praticadas por ex-presidente de 

uma associação de pescadores. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta dos 

autos que a investigada foi alvo da ação penal 0800209-89.2019.4.05.8504, ajuizada em 2019, 

em razão de fatos criminosos semelhantes aos analisados na presente NF. Na referida ação 

penal, foi absolvida, onde restou reconhecida a sua condição de pescadora, bem como a dos 

demais envolvidos e denunciados separadamente (também absolvidos nos respectivos 

processos). Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que, 'Embora os fatos ora 

trazidos na representação ora analisada sejam novos e não se confundam com os que foram 

enfrentados no processo 0800209-89.2019.4.05.8504, entendo estar com razão a Polícia 

Federal e não vislumbro, neste momento, linha sequer idônea para iniciar uma investigação 

contra supostas irregularidades praticadas por C. em período mais recente, tendo em vista o 

fato consignado pelo corregedor regional da PF de que os documentos por ela assinados dizem 

respeito ao período em que ela exercia de fato a presidência da Colônia de Pescadores. De toda 

forma, caso a auditoria do INSS disponha de elementos mais robustos aptos a deflagrar uma 

apuração ' os quais ora não se vislumbram ', aí sim poderá ser o caso de aprofundar uma 

investigação. Portanto, ausente elementos que denotem a ocorrência de prática criminosa'. 

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). 

 

205. Expediente: 1.36.000.000522/2021-36 - Eletrônico  Voto: 1299/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime descrito no art. 355 do CP. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta notícia de que outro advogado peticionou nos 

autos 0004278-31.2010.4.01.4300, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Tocantins, 'informando ter se equivocado ao substabelecer os poderes do Município de 

Arapoema/TO à G., uma vez que deveria ter sido realizado em nome de K. N. S.. Desta feita, 

naquele momento, requereu a desconsideração do ato anterior e pleiteou a nova outorga de 

poderes a K. N. S.. Ainda, o novo patrono do município de Arapoema/TO, o advogado K. N. 

S., requereu, naqueles autos (ID. 74287305), o descadastramento dos demais procuradores 

vinculados àquele município'. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que o 

investigado 'não atuou no feito (nem pelo município de Arapoema/TO nem pelas demais partes 

que já representava). (...) Não houve 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. Ademais, conforme 

se depreende da análise dos autos nº 0004278-31.2010.4.01.4300, não houve prejuízo às partes 

representadas por G. B. A., ao ser nomeado patrono de Arapoema/TO (parte contrária). 

Observa-se que o caso tratou apenas de um equívoco processual, que tão logo foi sanado'. 

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). 

 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 145 

 

 

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. 

 

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 

206. Expediente: JF-RJ-5057849-

06.2019.4.02.5101-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1473/2022 Origem: GABPR49-MCPA - 

MARTA CRISTINA PIRES 

ANCIÃES MARTINS  
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 DO RECURSO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor do acusado 'R.E.M.' pela 

prática do crime descrito no art. 171, § 3o, na forma do art. 71, ambos do CP. Consta 

dos autos que o investigado teria falsificado a assinatura de sócio da empresa 'R.P.I' 

visando obter empréstimos junto à CEF. Os valores atualizados das dívidas oriundas 

dos referidos contratos totalizam R$ 206.448,00. 2. Oferecimento do acordo pelo 

Ministério Público Federal. Discordância da ré quanto às cláusulas apresentadas, 

alegando incapacidade em pagar os valores exigidos pela acusação a título de reparação 

de dano. Recurso apresentado pela defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 3. O 

art. 28-A, § 14, do CPP estabelece que a remessa ao órgão superior do Ministério 

Público somente se dá na hipótese de haver a recusa do membro do MP em propor o 

acordo de não persecução penal. 4. No caso, entretanto, o membro do MPF oficiante 

efetivamente ofereceu o ANPP ao acusado, sendo que, no momento de se ajustar as 

condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual inexiste matéria a ser 

revisada por este Colegiado. 5. Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos 

autos para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não persecução penal pelo 

membro do Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, 

uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP prevê a possibilidade de remessa ao órgão 

superior apenas no caso de recusa ministerial em propor o acordo. 6. Precedentes 

congêneres da 2ª CCR: 1.00.000.002766/2021-14, Sessão de Revisão 809, de 

17/05/2021; JF/PR/CUR-5008935-43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão de Revisão 784, 

de 05/10/2020. 7. Não conhecimento do recurso que tem por objeto a revisão das 

condições de proposta de ANPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

207. Expediente: 1.00.000.001382/2022-57 – Eletrônico 

(JF/PR/PON-5007849-

73.2021.4.04.7009)  

Voto: 1374/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPORTAÇÃO 

IRREGULAR DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA 

(ALGUNS COM INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO). 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 os réus foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 273, § 1º e § 1º-B, 

incisos I, III, e V, do CP. 2. Apreensão de diversos medicamentos de origem estrangeira, todos 

sem registro na ANVISA, alguns falsificados e outros de procedência ignorada. 3. Recusa do 

MPF em oferecer o acordo, ao fundamento de que a pena mínima é superior a 4 anos. A 

Procuradora da República alega, ainda, que 'a elevada quantidade de medicamentos trazida 

pelos acusados, indicando substancial risco a' saúde pública, revela a inadequação e a 

insuficiência do acordo de não persecução penal'. 4. Recurso dos réus, no qual sustentam a 

inconstitucionalidade do art. 273 do CP, pugnando que seja aplicada a pena de 1 a 3 anos, com 

fulcro na decisão do STF no RE 979.962/RS. Subsidiariamente, a defesa do réu C. A. L. C. 

requer que a acusação seja recebida para imputar a conduta do art. 33 da Lei 11.343/2006, com 

a redução prevista no § 4o do referido dispositivo legal. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª 

CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 6. Cumpre observar que a decisão do STF no RE 

979.962 restringiu-se às hipóteses de importação de medicamento sem registro no órgão de 

vigilância sanitária. Por maioria, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral: 'É 

inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação 

dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-

B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância 

sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na 
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redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)' (DJE 14/06/2021). 7. Na presente hipótese, 

verifica-se que, além de medicamentos sem registro na ANVISA, também foram apreendidos 

medicamentos com indícios de falsificação. 8. Conforme destacou o Ministro Roberto Barroso 

na ocasião do julgamento do RE 979.962, 'O que considerei desproporcional ' porque é o caso 

concreto ' é a importação sem registro. E aí, aplicar uma pena de 1 a 3 anos, como propôs o 

Ministro Alexandre, em vez de uma pena de 2 a 5, ou 4 a 5, como propus eu, que era a de 

contrabando, eu não vejo maior consequência. Entretanto, aplicar uma pena de 1 a 3 anos para 

falsificação de medicamento, adulteração de medicamento, aí eu considero que a pena não é 

desproporcional. Desproporcional é penalizar com 1 a 3 anos a falsificação de medicamento. 

Deste modo, e aqui na linha do que preconiza o Ministro Marco Aurélio, desde que entrei no 

Tribunal, de fazermos a tese de repercussão geral mais parecida com o caso possível, o caso só 

cuida de importação de medicamento sem registro. Não há por que produzirmos uma 

consequência que vá afetar a falsificação e a adulteração, que são condutas de gravidade muito 

maior'. 9. Dessa forma, assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que, "No 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 979962, a Corte restabeleceu a redação anterior do 

artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do CP, na parte que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão, 

que vale somente para os crimes de importação de medicamentos sem registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (") Com efeito, a denúncia descreveu a importação 

e o transporte para a revenda de significativa quantidade de medicamentos variados, todos sem 

registro no órgão de vigilância sanitária competente, alguns falsificados e outros de procedência 

ignorada. A conduta, na sua íntegra, portanto, não se amolda unicamente ao art. 273, § 1º-B, I, 

do Código Penal, mas também em outro parágrafo (§ 1º - produto falsificado) e em outros dois 

incisos do § 1º-B, caracterizando vários crimes praticados em concurso formal. (") Tratando-

se, assim, de condutas diversas, e pelo fato de a decisão do STF não estender o mesmo 

entendimento de repristinação do preceito secundário do artigo 273 às hipóteses contidas nos 

demais parágrafos do art. 273 e incisos do § 1º-B, não há que se cogitar de aplicação de pena 

menor para os casos de falsificação de medicamentos, como é o caso dos presentes autos". 10. 

Ademais, deve-se prevalecer, no presente momento, o entendimento exposto pelo membro 

titular da ação penal na apresentação da denúncia. Nesse sentido, precedente da 2a CCR: JF-

RJ-5056446-65.2020.4.02.5101-*APE, Sessão 822, de 13/09/2021. 11. Inviabilidade de oferta 

do acordo de não persecução penal no caso concreto.  
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). 

 

208. Expediente: 1.00.000.002641/2022-67 – Eletrônico 

(JF/SP-0010262-41.2018.4.03.6181)  

Voto: 1227/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 de 

moeda falsa. 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. O Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse sentido. 

Destaco os seguintes precedentes: 1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a Sessão Ordinária, 

em 09/03/2022; JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110-APORD, julgado na 9ª Sessão 

Ordinária, em 10/11/2021; 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 

18/08/2021. 6. Cumpre observar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 

manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 

`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na 

fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Ressalta-se que, em julgamento 

recente no STF (HC 211360 MC / SC ' DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro 

Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu a liminar 'para suspender a execução 

da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª 

Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento 

de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte'. 8. Destaca-se, ainda, outra recente 

decisão proferida pela Suprema Corte no HC 199.180/SC (2a Turma, julgado em 22/02/2022, 

DJe nº 44, divulgado em 08/03/2022), no qual a Turma concedeu, por unanimidade, 'a ordem 

de habeas corpus para anular o trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da pena, e 
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determinar o retorno dos autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento 

firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo'. 9. 

Logo, considerando que o tema ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento 

pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do entendimento firmado 

por este CIMPF e pelas 2a, 4a e 5a Câmaras em casos análogos. 10. Necessidade de retorno 

dos autos ao membro do Ministério Público Federal 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). 

 

209. Expediente: 1.00.000.003282/2022-65 – Eletrônico 

(JF/PR/MGA-5012394-

10.2021.4.04.7003)  

Voto: 1246/2022 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 PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 

HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. 

Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o 

acusado foi denunciado pela prática do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão, no 

dia 09/04/2019, de grande quantidade de mercadorias de origem e procedência estrangeira, 

desprovidas de documentação regular, introduzidas ilegalmente no país. 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 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(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, constam as seguintes informações 

a respeito do denunciado: 'condenação nos autos nº 5011214-61.2018.4.04.7003, perante essa 

3ª Vara Federal de Maringá-PR, a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa, por 

infração aos delitos previstos nos artigos 334, caput, e 304 c/c 299, todos do Código Penal, em 

concurso material, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em data de 25/10/2021'. 

8. Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a habitualidade de 

conduta criminosa 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). 

 

210. Expediente: 1.00.000.005409/2022-81 – Eletrônico 

(JF/SP-0002295-42.2018.4.03.6181)  

Voto: 1465/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: AÇÃO PENAL EM FASE RECURSAL. RECUSA DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 

EM PROPOR O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO (CPP, ART. 28-A, § 14). 

INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO CASO 

CONCRETO, UMA VEZ QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

CONFIGURA MEDIDA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL AO DESLINDE DOS 

FATOS EM APURAÇÃO. ENUNCIADO N° 98 DA 2ª CCR. 1. Incidente de acordo de não 

persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu 'V.S.S.' foi condenado, em 

primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, à 

pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas 

restritivas de direito. 2. Consta da denúncia, que 'V.S.S.', em 21 de fevereiro de 2018, estava 

em posse de veículo automotor apreendido, o qual continua, em seu interior, 7.500 maços de 

cigarros de origem estrangeira, sem alusão ao recolhimento de IPI. 3. Denúncia ofertada em 

21/04/2019 e recebida em 26/04/2019. Após instrução regular do feito, sobreveio sentença 

condenatória em 31/01/2020. Trânsito em julgado para a acusação em 28/02/2020. 4. A Defesa 

interpôs recurso de apelação contra a sentença, momento em que requereu, antes do eventual 
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seguimento do recurso, a intimação do Ministério Público para que se manifestasse quanto ao 

cabimento de proposta de acordo de não persecução penal em favor de 'V.S.S.'. 5. Recusa da 

Procuradora da República oficiante em propor o acordo, alegando que: 'a sentença proferida 

nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a 

celebração do ANPP, tendo em vista que todos os fatos foram devidamente analisados ao longo 

da instrução, com observância plena do contraditório e ampla defesa em relação a ambos 

sentenciados, já resultando na produção de uma resposta para a sociedade, consistente em uma 

condenação, que se mostrou bastante proporcional e adequada ao caso.' 6. Recurso interposto 

pela defesa, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 7. No presente 

caso, cumpre destacar o disposto no Enunciado nº 98 da 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de 

acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 

desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar 

seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática 

da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam 

em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 

membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura 

medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não 

é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 

13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão'. 

(Sem grifo no original) 8. Na presente hipótese, o réu foi flagrado em posse de veículo contendo 

a carga de 7.500 maços de cigarros de origem estrangeira, sem alusão ao recolhimento de IPI. 

9. No caso, conforme se verifica dos autos, as sanções já fixadas pela sentença condenatória 

proferida (pena de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto, convertida em prestação de 

serviços à comunidade e/ou a entidades públicas por igual período e em prestação pecuniária, 

no valor de 10 (dez) salários-mínimos) se mostram mais adequadas e proporcionais ao trato da 

questão do que a celebração do ANPP, sendo que a referida decisão prescreveu as penas 

suficientes e necessárias à reprovação e prevenção do crime (Precedente da 2ª CCR: Processo 

n° 5002951-65.2017.4.04.7006, Sessão de Revisão n° 788, de 09/11/2020, unânime). 10. Por 

fim, oportuno registrar que embora tenha se constatado dos autos que a recusa se encontra em 

consonância com o Enunciado n° 98, por ser a decisão condenatória mais adequada do que o 

acordo na presente hipótese, revela-se de fundamental importância que o membro do MPF ao 

analisar a possibilidade de oferecimento do ANPP apresente fundamentação específica e 

individualizada no caso concreto, inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da 

persecução penal, conforme previsto no referido Enunciado ao dispor que pode "o membro 

oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais 

adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP". 11. 

Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Devolução dos autos ao juízo de origem, 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Comunique-se à DPU.  
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). 

 

211. Expediente: 1.04.100.000161/2021-11 - Eletrônico  Voto: 1228/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 4ª 

REGIÃO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES ELEITORAIS. 

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 a partir de manifestação apresentada pela defesa da ré L. 

B., denunciada nos autos da ação penal eleitoral 93-50.2017.6.21.0138, na qual solicita a 

celebração do acordo. 2. O Promotor eleitoral oficiante considerou não ser cabível o ANPP, 

alegando que 'inexiste previsão legal ou regulamentar para o pleito lançado, sobretudo porque 

busca a aplicação de expediente pré-processual a ação criminal em curso. Sequer há expediente 

em curso no âmbito do Ministério Público. Sem prejuízo, a orientação dos Tribunais Superiores 

é pacífica do não cabimento de ANPP para feitos em curso, seja pelo Superior Tribunal de 

Justiça, seja por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal'. 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. O Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse sentido. 

Destaco os seguintes precedentes: 1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a Sessão Ordinária, 

em 09/03/2022; JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110-APORD, julgado na 9ª Sessão 
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Ordinária, em 10/11/2021; 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 

18/08/2021. 6. Cumpre observar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 

manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 

`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na 

fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Ressalta-se que, em julgamento 

recente no STF (HC 211360 MC / SC ' DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro 

Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu a liminar 'para suspender a execução 

da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª 

Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento 

de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte'. 8. Destaca-se, ainda, outra recente 

decisão proferida pela Suprema Corte no HC 199.180/SC (2a Turma, julgado em 22/02/2022, 

DJe nº 44, divulgado em 08/03/2022), no qual a Turma concedeu, por unanimidade, 'a ordem 

de habeas corpus para anular o trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da pena, e 

determinar o retorno dos autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento 

firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo'. 9. 

Logo, considerando que o tema ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento 

pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do entendimento firmado 

por este CIMPF e pelas 2a, 4a e 5a Câmaras em casos análogos. 10. Necessidade de retorno 

dos autos ao membro do Ministério Público Eleitoral 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 necessidade de 

retorno dos autos ao membro do Ministério Público Eleitoral para (re)análise dos requisitos 

exigidos para eventual propositura do acordo no caso concreto, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

O advogado Dr. Marcos Pippi Fraga, OAB/RS Nº 110.820, realizou sustentação oral. 

 

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 

212. Expediente: JF-SOR-5002911-

43.2021.4.03.6110-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1431/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o delito de uso de documento falso (CP, art. 

304). Conforme apurado, R.R.J.R. encontrava-se na companhia de C.A.G.M., que 

havia acabado de cometer um furto em uma joalheria; eles foram localizados por 

policiais militares que investigavam o furto; durante a abordagem, R.R.J.R., que possui 

nacionalidade peruana, apresentou Registro Nacional de Estrangeiro com a data de 

validade adulterada. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 

atribuições, tendo em vista que o documento falso foi apresenta a Policiais Militares; 

aplica-se a Súmula nº 546/STJ. Discordância do Juízo Federal por entender que existe 

lesão a interesse e serviço da União, já que trata-se de caso em que um estrangeiro foi 

flagrado portando uma cédula de identidade de estrangeiro (antigo RNE) falsificado. 

Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Como bem salientou 

o Procurador oficiante, ainda que expedido por órgão federal, a competência para 

julgar o crime de uso de documento público falso é determinada pela entidade ou órgão 

ao qual foi apresentado o documento, e não pelo órgão expedidor, consoante o 

entendimento firmado no Enunciado da Súmula nº 546 do STJ 'A competência para 

processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade 

ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação 

do órgão expedidor'. No caso, o investigado apresentou o documento falso a Policiais 

Militares, e, portanto, a competência para processar e julgar o crime é da Justiça 

Estadual. Ausência 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). 

 

213. Expediente: JF-BA-1049334-

77.2021.4.01.3300-

RPCR - Eletrônico  

Voto: 1397/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DA BAHIA 
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito 

contratado com o Banco do Nordeste (BNB), mediante a aplicação em finalidade 

diversa de recursos federais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) e amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Determinado mutuário firmou contrato de financiamento de R$ 5.000,00 

e não teria aplicado o crédito em sua totalidade na realização de investimento no imóvel 

rural. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na 

possibilidade de resposta suficiente no âmbito cível, e por se tratar de baixo valor. O 

Juiz Federal manifestou discordância. Remessa dos autos na forma do art. 28 do CPP, 

na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. 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; a atuação do direito penal, à luz do princípio 

da subsidiariedade, não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente não for 

tão grave que não possa ser tutelada pelos demais ramos, e da fragmentariedade, cuja 

inteligência aponta que a intervenção penal deve ser mínima necessária, em face das 

condutas mais danosas aos bens jurídicos tidos como essenciais ao convívio em 

sociedade. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. 

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. 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). 

 

214. Expediente: JF/JFA-1001736-

16.2020.4.01.3801-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1214/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE JUIZ DE 

FORA/MG  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE JUIZ E MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A 

CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MUTATIO LIBELLI ' ART. 384, § 1º DO 

CPP. CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO OFÍCIO ORIGINÁRIO 

PARA ADITAR A DENÚNCIA, 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, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO N° 

03 DO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. 

Trata-se de ação penal em desfavor de J. S. J pela prática do crime previsto no art. 155, 

caput do CP, pela prática do seguinte fato: os oficiais de justiça I. R e M. E. S., em 

cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se à residência do réu J. S. J. 

para apreensão do veículo Mitsubish, placa HCJ 9752. Diante da resistência do réu, foi 

acionado reforço policial, mas não havia guarnição disponível no momento. Ato 

contínuo, os oficiais de justiça convenceram o réu a entregar o veículo e foi lavrado o 

Auto de Busca e Apreensão e dada a posse do veículo ao do preposto da Caixa Econômica 

Federal. Contudo, quando a 'equipe se preparava para deixar o local, o denunciado, por 

meio de uma chave reserva, retomou bruscamente a posse do veículo e saiu em disparada, 

tomando rumo desconhecido'. Imediatamente, os oficiais de justiça registraram boletim 

de ocorrência da fuga do denunciado, logrando-se êxito na prisão em flagrante do 

denunciado pela polícia rodoviária federal. 1.2. A denúncia foi recebida e foi celebrada 

a Suspensão Condicional do Processo, benefício revogado em 16-09-2021, tendo em 

vista a prática de novo crime pelo réu. 1.3. No curso da ação, o MPF aditou a denúncia; 

alterou a capitulação do crime para furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II do CP), 

reconhecendo a atenuante da confissão. 1.4. O Juiz Federal, após a instrução criminal e 

diante dos depoimentos das testemunhas, entendeu caracterizada a ameaça na conduta do 

denunciado, fato não descrito na denúncia. Assim, a capitulação jurídica seria o crime de 

roubo (art. 157 do CP): 'Os fatos narrados pelas testemunhas permitiriam o 

enquadramento da conduta do réu como sendo uma grave ameaça, e não fraude, como 

sustenta o MPF. A fraude, segundo a doutrina, consiste em uso de artifício que provoque 

a desatenção ou distração da vigilância, viabilizando o sucesso da subtração da coisa 

alheia pelo infrator. (...) No caso em análise, o réu ao simular que detinha uma arma de 

fogo não teria gerado desatenção nas vítimas, visando subtrair o veículo, uma vez que as 

próprias vítimas visualizaram a sua conduta claramente. Bem verdade, a simulação de 

porte de arma de fogo pelo réu teria gerado temor nos oficiais de justiça e no preposto da 
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CEF que cumpriam o ato. Somente assim, o réu conseguiu reaver a posse do veículo e 

fugir.' 1.5. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal com fundamento no artigo 384, §1º do CPP. 1.6. O réu defende-se dos 

fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo MPF. 1.7. No caso 

em análise, a denúncia descreve o crime previsto no art. 155, caput do CP. Na audiência 

de instrução e julgamento, o MPF aditou a denúncia para o furto qualificado (art. 155, § 

4º, II do CP), reconhecendo a atenuante da confissão. 1.8. O Juiz Federal, após análise 

dos depoimentos, entendeu que o denunciado praticou o crime de roubo, posto que os 

oficiais de justiça que cumpriam o mandado de busca e apreensão, presumiram que o 

denunciado estava armado. Eis o trecho dos depoimentos: 'a gente pensou que o senhor 

J estava armado quando ele saiu da casa, porque ele estava muito fora de si, ele tinha as 

mão por baixo da roupa' (depoimento de M.E); 'A situação já estava resolvida, quando o 

senhor J. voltou com a mão debaixo da blusa aí foi direto conversar com D. - preposto 

da CEF ' pareceu que ele estava armado (...) D. ficou com medo e saiu do veículo com as 

mãos para cima.' (depoimento de I.) 2. Dessa forma, verifica-se a ocorrência da mutatio 

libelli, diante da constatação, após a instrução criminal, de circunstância elementar do 

tipo, a ameaça, mediante a simulação de porte de arma de fogo, fato não descrito na 

denúncia, alterando-se a capitulação jurídica para o crime de roubo (art. 157 do CP). 2.1. 

A superveniência de alteração da descrição fática torna necessário o aditamento da 

denúncia, isto porque, a denúncia atribui ao acusado conduta que se enquadra no crime 

de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do CP; não consta na narrativa 

dos fatos a descrição do elemento "ameaça", caracterizadora do crime de roubo, previsto 

no art. 157 do CP. 3. Com essas considerações, os autos devem retornar ao Procurador 

da República oficiante para aditar a denúncia, facultando-se, se for o caso, que, com 

fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 

para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 

Ministério Público Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 

dos autos ao Procurador da República oficiante para aditamento da denúncia, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 

 

215. Expediente: JF/PR/CAS-5001079-

42.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1518/2022 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 05-03-2021, equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou 

veículo na BR 277, conduzido por F.A.S.O. e que trazia como passageiro O.R.S. A equipe 

localizou diversas mercadorias de origem estrangeira [monitores (12), smartphones (2), 

isqueiros (70), artigos de pesca, etc.], desacompanhadas da documentação comprobatória 

da regular internalização e do recolhimento dos tributos devidos por força da entrada dos 

produtos no território nacional. Mercadorias avaliadas em R$ 16.409,69. Tributos iludidos: 

R$ 8.204,85. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 

base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância no que diz 

respeito ao arquivamento quanto ao investigado F.A.S.O., 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, conforme destacado pelo Juízo Federal, consta do auto de 

infração lavrado pela Receita Federal que o investigado F.A.S.O. 'já foi autuado pela posse 

de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território nacional e/ou 

apreensão de veículo, tendo sido formalizados os processos nº 13830.722405/2019-90, 

17833.737520/2019-90 e 17833.734610/2020-62, sendo portanto, reincidente na infração'; 

pelos números dos procedimentos indicados no auto de infração, mostra-se possível inferir 

que se trata de infrações fiscais anteriores e recentes, 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 quanto ao investigado F.A.S.O. e devolução dos autos ao 

ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se 
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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). 

 

216. Expediente: JF/PR/CAS-5001266-

50.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1349/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

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

CP). As mercadorias (notebook; tablets e fone de ouvido) apreendidas, no dia 02-03-2021, 

somaram um total de R$ 17.447,51. Tributos iludidos no valor de R$ 2.258,11. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na insignificância, 

sob o fundamento de que não obstante a reiteração da conduta, a soma dos tributos iludidos 

não ultrapassa R$ 20.000,00. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de 

autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP 

c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado, a somatória do valor dos tributos iludidos 

está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); 

de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da 

insignificância penal. No caso, o investigado tem outra autuação fiscal, ocorrida dois meses 

antes, em 12-01-2021, 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, na parte da ressalva: '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)'. Retorno 

dos autos à origem para prosseguir na persecução penal, 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, em analogia ao 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). 

 

217. Expediente: JF/PR/CAS-5001472-

64.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1429/2022 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). Conforme 

consta, no dia 31-03-2021, equipe da Receita Federal realizava fiscalizações rotineiras em 

sede de empresa transportadora em Goiânia/GO, quando apreendeu volume emitido por 

uma empresa, contendo mercadorias de origem estrangeira (8 pneus) desacompanhadas da 

documentação comprobatória da regular internalização no território nacional. As 

mercadorias foram avaliadas em R$ 13.834,08. Tributos iludidos no montante de R$ 

6.917,04. Manifestação do MPF pelo arquivamento 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 (mercadorias avaliadas em R$ 

14.918,20) 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 
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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). 

 

218. Expediente: JF/PR/CAS-5013323-

37.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1403/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar 

a possível ocorrência de fato, qualificado como crime de descaminho (CP, art. 334), a 

saber: no dia 08-01-2021, equipe da Receita Federal efetuou a abordagem de um veículo, 

ocasião em que localizou mercadorias de origem estrangeira (07 aparelhos smartphone 

Xiaomi), sem comprovação de sua regular internacionalização no país. As mercadorias 

apreendidas somaram um total de R$ 7.480,62, sendo que os impostos iludidos (II + IPI) 

totalizaram o valor de R$ 3.740,31. A Procuradora da República oficiante promoveu o 

arquivamento com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou 

discordância, 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, verifica-se que a qualidade e a quantidade das mercadorias denotam 

destinação comercial. Além disso, o investigado possui outras 03 (três) autuações (R$ 

12.705,26, R$ 3.168,63 e R$ 1.178,23) 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). 

 

219. Expediente: JF/PR/CUR-5060203-

73.2019.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 1166/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE INJÚRIA CONTRA MINISTRO DO STF. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. 

DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. 

REPRESENTAÇÃO FEITA PELO PRESIDENTE DO STF EM RAZÃO DE OFENSA À 

INSTITUIÇÃO DO STF (INQ 4.781-DF). NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO DE VONTADE 

EXPRESSA POR PARTE DO MINISTRO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. 

Inquérito Policial instaurado em desfavor de F.M.M., a partir do Inquérito nº 4.781 do 

Distrito Federal, com decisão do Ministro Alexandre de Moraes. O indiciado teria ofendido 

a honra do Supremo Tribunal Federal e o conjunto de seus integrantes ao realizar reiteradas 

fake news, postagens injuriosas ou caluniosas na internet, incentivando a desestabilização 

do Estado Democrático de Direito, tais como: 'Vamos invadir o STF!!; Para que todos 

caiam, basta tirar o de baixo (referindo ao Ministro Presidente do STF à época); Paralisou 

todas as ações futuras da PF; Rasgou a lei contra lavagem de dinheiro; Um Ministro do 

STF usando fake news para destruir o Brasil; Soldados da corruptocracia; Esses quatro 

ainda vão ser réus em Tribunal Militar'. 1.1 O MPF promoveu o arquivamento parcial em 

relação a supostos crimes contra a honra de Ministros do STF, hipotético crime contra a 

honra do STF e pretensos crimes previstos na Lei nº 7.170/1983, visto que o indiciado 

exterioriza de maneira grosseira e grotesca, sua indignação com as decisões proferidas pelo 
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Ministros do STF, sendo que nenhuma das publicações teria chegado ao conhecimento 

pessoal dos Ministros. O Procurador da República entendeu que restaria configurado o 

crime de injúria contra funcionário público (Ministro Dias Toffoli) e que a representação 

teria sido feita pela vítima (Ofício GP nº 332/2019), prosseguindo a persecução penal nesse 

aspecto perante o Juizado Especial Federal. 1.2 Houve a concordância do Juiz Federal em 

relação à declinatória do crime de injúria contra o Ministro Dias Toffoli, fixando a 

competência do Juizado Especial Federal, sendo determinada a intimação do MPF para 

apresentação de proposta de transação penal, na forma do art. 76 da Lei nº 9.099/95. 2. A 

Procuradora da República oficiante, então, requereu o arquivamento referente ao crime 

residual de injúria praticado em relação aos Ministros do STF, com os seguintes 

fundamentos: (1) por se tratar de crime de ação penal pública condicionada à representação 

do ofendido; não há representação das vítimas que permita o prosseguimento da apuratório. 

(2) O que há no 'evento 6', identificado como representação, é somente um ofício assinado 

pelo Ministro Dias Toffoli, quando do exercício da Presidência do STF, por meio do qual 

foram solicitadas providências diante das "ofensas à Instituição deste Supremo Tribunal 

Federal, notadamente por postagens em redes sociais"; (3) ou seja, trata-se de autorização 

para a tomada de medidas criminais em nome e em benefício da instituição STF. (4) 

Entretanto, como indicado na promoção de arquivamento e na decisão que a homologou, 

as investigações do suposto "crime contra a honra do STF" estão arquivadas por atipicidade 

da conduta. (5) Logo, o ofício apontado não guarda qualquer relação com a infração 

residual em questão. 2.1. O Juiz Federal manifestou discordância, com os seguintes 

fundamentos: (1) o ofício apresentado pelo Ministro Dias Toffoli serve como representação 

para fins da condição de procedibilidade exigida, visto que, embora tenha se referido às 

ofensas à instituição STF, a imagem do referido Ministro foi usada em postagem que o 

descreve como 'soldado da corruptocracia'. (2) 'ainda que a referência feita na representação 

tivesse sido no sentido de descrever o fato como ofensivo à honra do Supremo Tribunal 

Federal, esta é apenas uma outra forma de dizer que as postagens ofenderam à honra de 

seus membros que representam fisicamente a instituição, porém, sem a necessidade de 

nominá-los. Se o próprio subscritor da representação foi um dos efetivamente ofendidos, é 

o que basta para que esta seja aceita, pois a própria iniciativa da representação denota que 

o fato foi considerado ofensivo pela vítima." 3. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. No caso, 

verifica-se que a promoção de arquivamento parcial já inclui, expressamente, o fato objeto 

da representação: a honra objetiva do STF. Ademais, o Juiz Federal já homologou o 

arquivamento deste fato. 4.4. O que restou para análise seria a questão das ofensas às 

pessoas dos Ministros do STF, visto que as publicações fazem referências diretas a alguns 

Ministros específicos. 4.5. Neste ponto, em que pese os argumentos trazidos pelo Juiz 

Federal, de fato, não há manifestação de vontade por parte de Ministro diretamente 

mencionado nas publicações que cumpra o requisito formal para a representação no caso 

de injúria contra funcionário público. 4.6. Necessário esclarecer que o que há no documento 

interpretado como representação, é tão-somente um ofício assinado pelo Ministro Dias 

Toffoli, quando do exercício da Presidência do STF, através do qual foram solicitadas 

providências diante das "ofensas à Instituição deste Supremo Tribunal Federal, 

notadamente por postagens em redes sociais". Trata-se de autorização para a tomada de 

medidas criminais em nome e em benefício do STF. Contudo, como indicado na promoção 

de arquivamento e na decisão que a homologou, as investigações do suposto "crime contra 

a honra do STF" estão arquivadas por atipicidade da conduta. Logo, o ofício apontado não 

guarda qualquer relação com a infração residual em questão. 5. Além disso, não consta nos 

autos, até o momento, decorridos cerca de 24 (vinte e quatro) meses contados da data em 

que os ofendidos tomaram conhecimento da autoria (28-08-2019), qualquer representação 

pelo processamento da injúria acima indicada. Logo, tem-se, no caso, que as supostas 

vítimas do delito residual não observaram o prazo decadencial de 6 (seis) meses para 

apresentar representação pela investigação e pelo processamento do mencionado crime 

contra a honra, nos termos determinados pelo art. 103 do CP e do art. 38 do CPP. 6. 

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). 

 

220. Expediente: JF/PR/CUR-5061568-

94.2021.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 1537/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 

do CP). Nos dias 03-09-2020, 04-09-2020 e 16-09-2020, foram apreendidas mercadorias 

(33 aparelhos de telefone celular XIAOMI) de procedência estrangeira, em nome de pessoa 

jurídica, desprovidas de documentação comprobatória de sua introdução regular no país; 

as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 38.161,50; tributos iludidos: R$ 
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17.229,92. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 

base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância, com os 

seguintes fundamentos: (I) a habitualidade fica demonstrada na autuação anexada aos 

autos, em que há a informação da encomenda de 33 (trinta e três) aparelhos celulares 

enviados em pacotes diferentes através das transportadoras M.E.S.L. LTDA. e J.L. LTDA. 

para diversos destinatários, sem documentação comprovando a origem lícita e o devido 

pagamento dos tributos devidos das mercadorias retidas; (II) em razão da quantidade de 

condutas praticadas e da comprovada habitualidade na conduta delitiva, diante da venda de 

33 (trinta e três) aparelhos pela internet, o que configura, em tese, a profissionalização da 

atividade de descaminho, não se aplica o princípio da insignificância. 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, pelo que consta dos autos, embora tenha sido lavrado apenas 

um auto de infração, este se refere a 03 apreensões distintas, realizadas nos dias 03-09-

2020, 04-09-2020 e 16-09-2020, nas quais se deu o confisco de 26 aparelhos, 04 aparelhos 

e 03 aparelhos, respectivamente. Nesse contexto, entendo, na linha das ponderações 

apresentadas pelo Juízo Federal, que se verifica habitualidade quanto à conduta criminosa 

em questão. Além disso, conforme destacado pelo Juízo Federal, o objetivo comercial do 

descaminho acentua a reprovabilidade da conduta. 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). 

 

 

221. Expediente: JF/PR/GUAI-5000026-

87.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 1216/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO EM 

DESFAVOR DO INSS. AUSÊNCIA DE DOLO EM MANTER EM ERRO O INSS. 

MISERABILIDADE FAMILIAR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia 

de fato, autuada a partir do processo NUP 350014.416864/2021-16 encaminhado pela 

agência do INSS em Cascavel, para apurar possível prática de estelionato (art. 171, § 3 do 

CP) atribuído a L. F. F por receber beneficio de Amparo Social à Pessoa Portadora de 

Deficiência sem se enquadrar nos critérios de renda per capita do grupo familiar. 1.1. Consta 

que, em revisão administrativa, o INSS constatou que o beneficiário L. F. F. possui renda 

per capita familiar superior a ' do salário mínimo, em inobservância ao disposto no art. 20, 

§ 3º da Lei n. 8.742/93. O patamar mínimo da renda per capita do grupo familiar foi 

superado a partir da inclusão da aposentadoria por invalidez do genitor de L. F. F, no valor 

de R$ 1.000,00. 1.2. Assim, o INSS avaliou que houve irregularidade no recebimento do 

benefício do LOAS por L. F. F, no período de 23-03-2016 a 23-03-2021, no montante de 

R$ 65.508,47 (corrigidos monetariamente). 1.3. A Procuradora da República oficiante 

promoveu o arquivamento por ausência de justa causa, com os seguintes fundamentos: (1) 

o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos, nos termos do art. 21 

da Lei n. 8.742/93, o que não foi efetuado pelo INSS a fim de confirmar a continuidade ou 

interrupção no pagamento do benefício; (2) a concessão do benefício se deu de forma 

regular, já que L. F. F preenchia os requisitos. O fato de omitir informações quanto à 

aposentadoria de seu genitor não induz à prática do crime, haja vista que o critério 

econômico deve ser analisado caso a caso; (3) ausência de dolo específico em manter o 

INSS em erro em relação à sua condição de miserabilidade, uma vez que a documentação 

carreada aos autos comprovam despesas médicas e outros custos com o tratamento de saúde 

do beneficiário e de sua família; e (4) no caso houve 'mera percepção indevida de benefício 

previdenciário', o que não se confunde com a conduta ilícita de estelionato. 1.4. O Juízo 

Federal entendeu prematuro o arquivamento, pois a ausência de dolo é examinada, via de 

regra, na instrução criminal e pontou que não houve diligências investigativas, motivo pelo 

qual discordou do pedido de arquivamento. 1.5. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, 
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da LC nº 75/93. 2. O benefício de L. F. F. foi interrompido pelo INSS, após o cruzamento 

de dados, constando-se a superação da renda per capita do grupo familiar é igual ou superior 

a ' do salário mínimo, nos termos do art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93, a partir da inclusão do 

valor da aposentadoria do genitor do beneficiário. 2.1. No caso em análise, o grupo familiar 

é composto por quatro integrantes: (1) o beneficiário L. F. F, portador de paralisia cerebral 

e visão prejudicada; (2) a genitora do beneficiário, de 65 anos e portadora de depressão e 

fibromialgia; (3) o genitor do beneficiário, aposentado por invalidez, em razão de sequelas 

de AVC e (4) pelo sobrinho do beneficiário, de12 anos de idade. 2.2. Dessa forma, o 

benefício do LOAS e a aposentadoria do genitor de L. F. F compõem a renda familiar, no 

total de R$ 2.100,00. 2.3. Conforme exposto pela Procuradora da República oficiante, a 

condição de miserabilidade é comprovada por outros documentos, conforme juntado aos 

autos as despesas médicas do beneficiário e de seus genitores. Ademais, foi juntado 

Relatório do Centro de Referência de Assistência Social ' CRAS que concluiu que não 

obstante a renda per capita da família ultrapassar o valor de ' do salário mínimo, a 

interrupção do benefício de prestação continuada de L. F. F 'causará um aumento expressivo 

na vulnerabilidade familiar, pois a família necessita dese valor para manter os mínimos 

necessários para sua sobrevivência', o que corrobora a situação de miserabilidade da família. 

2.4. Portanto, considerando a documentação acostada nos autos, verifica-se que não restou 

evidenciado o dolo de fraudar o INSS, pois não foi empregado meio fraudulento para 

viabilizar a concessão ou manutenção do benefício. A omissão quanto ao benefício de 

aposentadoria do genitor não tem relevância penal, posto que não teve o condão de enganar 

ou induzir em erro o INSS, já que bastaria ao INSS proceder a um simples cruzamento de 

dados, como veio a ocorrer posteriormente, para detectar o recebimento do outro benefício. 

3. Ausência de dolo do investigado. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 

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

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

 

222. Expediente: JF/PR/GUAI-5000319-

57.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 1527/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
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). Em 09-08-2020, em abordagem da Polícia Militar no veículo no qual se encontravam 

D.G. e V.A.F., foram encontradas 16 unidades de pneus de automóvel, de procedência 

estrangeira, desprovidas de documentação comprobatória de sua introdução regular no país; 

as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 2.863,20; tributos federais (II + IPI) 

iludidos: R$ 956,31. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 

feito, com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, quanto ao 

investigado D.G., 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, conforme 

destacado pelo Juízo Federal, consta do auto de infração lavrado pela Receita Federal que 

o investigado D.G. 'possui registro anterior de autuação aduaneira em seu desfavor, ou seja, 

é infrator reincidente do comércio exterior brasileiro: Apreensão de Mercadoria: 

10936.720541/2018-98, 10142.721533/2018-03, 10142.721402/2019-07. Apreensão de 

Veículo: 10142.721793/2019-51. Representação Fiscal para Fins Penais: 

10142.721890/2018-63,10142.721794/2019-04'; pelos números dos procedimentos 

indicados no auto de infração, mostra-se possível inferir que se trata de infrações fiscais 

anteriores e recentes, 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 quanto 

ao investigado D.G. 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). 
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223. Expediente: JF/PR/GUAI-5000560-

31.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 1428/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual relata a 

suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista a apreensão de 

mercadorias estrangeiras (75 perfumes) sem a comprovação da regular importação para o 

território nacional. A apreensão aconteceu em 21-08-2020, no Município de Guaíra/PR, 

durante fiscalização de rotina, onde Policiais Rodoviários Federais abordaram automóvel 

conduzido por T. B. S., na companhia de E. M. C.; as mercadorias foram avaliadas em R$ 

11.224,25 e os impostos iludidos foram estimados em R$ 7.583,10. Consta que T. B. S., 

(pessoa física) registra outras apreensões por conduta semelhante. A Procuradora da 

República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do 

agente em razão da aplicação do princípio da insignificância; ressaltou que os PAF's 

existentes em nome de T. B. S., são posteriores aos fatos ora apurados. Discordância do 

Juiz Federal, por considerar que os PAF's demonstram contumácia delitiva. Os autos foram 

remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 

A rigor, não há que se falar em reiteração delitiva, uma vez que a apreensão indicada neste 

procedimento se deu em momento anterior (21-08-2020) às outras duas apreensões 

registradas pela Receita Federal em desfavor do investigado (29-10-2020 e 29-07-2021). 

Por esse motivo, a apreensão em análise nestes autos não pode ser considerada como 

reiteração, tendo em vista que as outras apreensões registradas pelo investigado são 

posteriores a essa. Observa-se, assim, a parte final do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR: 

'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários 

federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 

formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma 

modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de 

Coordenação, de 07.05.2018)'. De qualquer sorte, por cautela, em face do registro de 

conduta posterior por fatos semelhantes, cabe o arquivamento, por outro fundamento, com 

a ressalva do art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do 

CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

224. Expediente: JF/PR/LON-5027985-

18.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 1282/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

LONDRINA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-

A, § 1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 821 maços de cigarro de fabricação estrangeira 

sem documentação legal. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 

insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 

CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Cabe aplicar o Enunciado nº 90 da 2ª CCR ('É 

cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem 

ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, 

seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade 

à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'). 

No caso em análise, observa-se que foram apreendidos um total de 821 maços de cigarro. 

Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional reconhecimento 

da insignificância da conduta ora investigada. Insistência no arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

225. Expediente: JF-RJ-5073799-

21.2020.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1541/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO MAJORADO. MILITAR REFORMADO 

POR INVALIDEZ QUE ESTARIA PRATICANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS E 

PROFISSIONAIS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. FRAUDE NÃO 

CONFIGURADA. ENUNCIADO Nº 76 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado em 22-10-2020, para apurar 

possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, CP; (I) médico da Marinha do 
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Brasil, J.E.O.L., reformado por invalidez, estaria recebendo proventos da Marinha; (II) 

estaria exercendo atividades esportivas e profissionais em outras instituições. 1.1. O 

investigado declarou, perante a Polícia Federal, o seguinte: (I) reitera que nenhuma das 

alegações é verdadeira; (II) possui um dispositivo implantado - neuro estimulador 

medular - que combate a dor crônica e permite a realização de algumas tarefas diárias 

e até mesmo alguns exercícios, que são necessários para o fortalecimento da coluna, 

porém impedem o exercício da atividade militar; (III) é diagnosticado com patologia 

similar a Espondilite Anquilosante, fato que levou a sua reforma; (IV) já realizou seis 

cirurgias na coluna e está com mais uma marcada. 1.2. Consta dos autos que os fatos 

já foram objeto de apuração no Inquérito Policial Militar nº 0000124- 

92.2016.7.01.0101; o Juízo da Justiça Militar acolheu manifestação do Ministério 

Público Militar e determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar. 1.3. O 

membro do Ministério Público Federal promoveu o arquivamento deste Inquérito 

Policial, com os seguintes fundamentos: (I) restou evidente que não houve fraude por 

parte do indiciado; (II) conforme comprovado nos autos, os proventos recebidos pelo 

indiciado decorreram de fato-gerador legítimo, ou seja, inspeção de saúde que o 

considerou incapaz definitivamente para o Serviço Ativo; (III) deve-se considerar que 

os fatos investigados já foram submetidos ao crivo da Justiça Militar, que reconheceu 

a atipicidade da conduta atribuída ao investigado e promoveu o arquivamento do 

procedimento. 1.4. O Juízo Federal proferiu despacho instando o MPF a se manifestar 

novamente; entendeu que a decisão de arquivamento proferida pela Justiça Militar no 

IPM 0000124-92.2016.7.01.0101 não representa óbice absoluto de coisa julgada, pois 

afastou apenas a imputação de crime militar, não obstando, em tese, o enquadramento 

da conduta como crime comum. 1.5. A Procuradora da República oficiante reiterou os 

temos da promoção de arquivamento e acrescentou as seguintes considerações: (I) 

consoante se depreende do teor da promoção aqui tratada, o arquivamento do presente 

feito não está alicerçado na existência de coisa julgada material formada a partir de 

decisão proferida pela Justiça Militar da União; (II) o arquivamento manifestado nestes 

autos pelo Ministério Público Federal foi justificado ante a ausência de evidências da 

fraude cogitada, tendo o Parquet subscritor da promoção sustentado que 'conforme 

comprovado nos autos, os proventos recebidos pelo indiciado decorreram de fato 

gerador legítimo, ou seja, inspeção de saúde que o considerou incapaz definitivamente 

para o Serviço Ativo'; (III) o Parquet Federal mencionou a promoção de arquivamento 

realizada pelo Ministério Público Militar nos autos do IPM nº 0000124- 

92.2016.7.01.0101, homologado pela Justiça Militar; (IV) contudo, não o fez como 

obstáculo à persecução penal, e sim como argumento adicional, o qual corroborou a 

conclusão de ausência de elementos que configurassem a fraude aventada; (V) fora 

juntado àqueles autos a informação de que uma nova inspeção de saúde realizada no 

investigado concluiu ser ele incapaz definitivamente para o serviço da Marinha; (VI) 

não se cogitando da formação de coisa julgada material com reflexo para a presente 

investigação, nada impede que as circunstâncias fáticas e probatórias apontadas no 

referido IPM sejam aqui reexaminadas. 1.6. O Juízo Federal discordou do 

arquivamento, com os seguintes fundamentos: (I) a reforma ocorreu por doença crônica 

que levou ao diagnóstico de incapacidade permanente, ou, mais ainda, de "invalidez 

permanente"; (II) o art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980 dispõe que o militar é considerado 

inválido quando "impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho", 

não só para o serviço militar ativo; (III) portanto, a conduta é semelhante à do 

beneficiário de aposentadoria por invalidez que, apesar do diagnóstico, volta a 

trabalhar, o que deve implicar cancelamento automático do benefício (Lei 8.213/1991, 

art. 46), que, enquanto não for cessado, é indevido. 2. Aplicação do art. 28 do CPP c/c 

art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 2.1 Em que pesem os respeitáveis fundamentos 

apresentados pelo Juízo Federal, verifica-se que é o caso de arquivamento do Inquérito 

Policial. 2.2. Inicialmente, conforme precedentes desta 2ª CCR, tem-se que eventual 

retorno do investigado ao exercício de atividade remunerada, concomitantemente à 

percepção do benefício em razão de invalidez, não é indicativo, por si só, da prática de 

fraude em prejuízo da União. A rigor, tal situação é indiciária de possível estado de 

dificuldade financeira, pois, apesar dos problemas que o levaram a se afastar de sua 

atividade profissional, resolveu trabalhar, em prejuízo à própria saúde, para obter 

complementação de renda. (Precedente 2ª CCR: NF - 1.25.008.000513/2019-34; 755ª 

Sessão Ordinária; 25-11-2019; Relatora: MARCIA NOLL BARBOZA). 2.3. Além 

disso, não se pode exigir que, para percepção de proventos em razão de reforma 

(aposentadoria) por invalidez, o beneficiário renuncie à prática de qualquer atividade 

física ou esportiva. Como salientado pelo investigado, a realização de exercícios é 

necessária, como forma de cuidado com a saúde. 2.4. Por fim, cumpre destacar que 

inspeção de saúde realizada considerou o investigado incapaz definitivamente para o 

Serviço Ativo. Nesse contexto, pelo que consta dos autos, não houve a verificação de 

fraude. A esse respeito, o Enunciado nº 76, da 2ª CCR estabelece o seguinte: O 
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exercício de atividade remunerada por beneficiário de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, não configura, por si só, a prática do crime de estelionato 

previdenciário (art. 171, §3ª, CP), sendo necessário para tanto a demonstração de 

fraude na concessão do benefício. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 

10/02/2020. Ausência de fraude. Crime de estelionato não configurado. 3. Dessa 

forma, ante o exposto, mostra-se adequado o arquivamento do Inquérito Policial, nos 

termos da promoção de arquivamento apresentada pelo membro do Ministério Público 

Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

226. Expediente: JF-RJ-5117248-

92.2021.4.02.5101-

*PIMP - Eletrônico  

Voto: 1534/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro; possível fraude em sistema de cotas raciais para ingresso em 

curso superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consta dos autos, em 

síntese, o seguinte: (1) eventual burla ao sistema de cotas raciais da UFRJ por parte da 

investigada L. M. V. nestes autos é objeto de apuração no Inquérito Civil nº 

1.30.001.002333/2020-21; (2) nos autos do referido inquérito civil, a UFRJ informou 

que foi instaurado processo administrativo para convocação da investigada com a 

finalidade de submetê-la a procedimento de heteroidentifição; esclareceu que a 

abertura do processo administrativo e convocação da referida estudante para 

procedimento de heteroidentificação pela Comissão de Heteroidentificação para 

Apuração de Fraudes serão realizados tão logo sejam flexibilizadas as diretrizes de 

distanciamento social impostas pela pandemia de COVID-19. O Procurador da 

República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base nos seguintes 

fundamentos: a autodeclaração é o único critério adotado pela Universidade em 

análise, o qual releva inequívoca subjetividade e traduz a íntima convicção do 

candidato, não há que se falar em crime de falsidade ideológica. Discordância do Juízo 

Federal; em síntese, entendeu que a foto da candidata juntada nos autos traz indício de 

fraude do sistema de cotas, por não revelar aparentes traços fenotípicos de pessoa 

negra, parda ou indígena, ao contrário do declarado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c 

art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Cabe homologar o arquivamento por outro 

fundamento. 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 de a 

UFRJ constatar a irregularidade noticiada, no âmbito de processo administrativo, 

poderá encaminhar os resultados ao MPF. Desta forma, não se torna razoável e 

oportuno dar prosseguimento no âmbito criminal para apuração sobre eventual fraude 

para ingresso na Universidade por meio do sistema de cotas, neste momento. Ausência 

de justa causa para a persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 

1.11.000.001438/2020-28. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 

do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

227. Expediente: JFRS/POA-5036406-

25.2020.4.04.7100-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1350/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE PORTO ALEGRE  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 

do CP). As mercadorias apreendidas (um drone e uma máquina fotográfica) somaram um 

total de R$ 9.395,00; tributos iludidos no valor de R$ 2.258,11. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento com base na insignificância da conduta. Discordância 

do Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a 

habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De 

um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para 

aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da 

conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, a 

investigada tem outra autuação fiscal, objeto de apuração nos autos da NF 

1.29.000.003530/2018-73, bem como já foi denunciada pelo mesmo crime nos autos 

5060160-64.2018.4.04.7100/RS e 0002774-93.2018.4.03.6000/MS, o que impede que o 
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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, na parte da 

ressalva: '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)'. Retorno dos autos à origem para prosseguir na persecução 

penal, 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, em analogia ao 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). 

 

228. Expediente: JFRS/SLI-APN-5000734-

64.2022.4.04.7106 - Eletrônico  

Voto: 1499/2022 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 para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 

334-A, § 1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 110 maços de cigarro de fabricação 

estrangeira sem documentação legal. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 

insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 

do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Cabe aplicar o Enunciado nº 90 da 2ª CCR 

('É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se 

adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 

(mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se 

dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão 

analisadas caso a caso'). No caso em análise, observa-se que foram apreendidos um total 

de 110 maços de cigarro. Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. 

Excepcional reconhecimento da insignificância da conduta ora investigada. Insistência no 

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

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

 

229. Expediente: JFRS/SLI-5002823-

94.2021.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 1402/2022 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 

a possível ocorrência de fato, qualificado como crime de descaminho (CP, art. 334), a 

saber: no dia 09-01-2021, equipe da Receita Federal efetuou a abordagem de um veículo, 

ocasião em que localizou mercadorias de origem estrangeira (36 vodcas Absolut 1.000ml, 

06 garrafas de licor Jagermeister 700ml, 48 unidades de cerveja Budweiser 350ml, 02 gim 

Bombay Sapphire 1.000ml, 03 unidades de uísque Johnnie Walker Gold Reserva 15 anos 

' ' litros, 01 litro de uísque Johnnie Walker Black Label ' Double Black, 01 litro de uísque 

Jim Beam Honey, 05 garrafas de licor cannabis Sativa 700ml, 02 garrafas de licor 43 

700ml, 04 unidades Chivas Regal 12 anos 1000ml, 06 garrafas de licor Amarula 750ml, 2 

unidades de gim Beefeater 1000ml, 01 garrafa de gim Beefeater Pink Strawberry 750ml, 

01 conhaque Napoleão, 12 unidades de uísque Jack Daniels 1000ml, 01 garrafa de gim 

Tanqueray 700ml, 01 mala de viagem, 02 mochilas e 01 vermute Stock Fernet), sem 

comprovação de sua regular internacionalização no país. As mercadorias apreendidas 

somaram um total de R$ 7.246,59, sendo que os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o 

valor de R$ 5.421,13. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento 

com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância, em 

razão da existência de autuações anteriores apenas em relação ao investigado 'M.C.G.', 

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 
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49 desta 2ª CCR. No caso, verifica-se que a qualidade e a quantidade das mercadorias 

denotam destinação comercial. Além disso, o investigado 'M.C.G.' possui outras 02 (duas) 

autuações (R$ 1.440,45 e R$ 7.246,59) 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). 

 

230. Expediente: JFRS/SLI-5003524-

55.2021.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 1281/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: 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). Conforme 

consta, no dia 10-10-2020, equipe da Receita Federal abordou e vistoriou ônibus de 

turismo, quando apreendeu mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da 

documentação comprobatória da regular internalização no território nacional em nome de 

E.J.P. [01 ventilador caixa com 2 unidades; 06 unidades de vinho Ramón Bilbao Albarino 

Rias Baixas 2018; 12 unidades de vinho Catena Chardonny 2018; 12 unidades de vinho 

Catena Apellation Lunlunta Old Vines Malbec 2017; 01 tapete para sala (grande) e 06 

jarras elétricas]. As mercadorias foram avaliadas em m R$ 4.126,83. Tributos iludidos no 

montante de R$ 1.906,36. Manifestação do MPF pelo arquivamento 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 a investigada possui outras 3 (três) autuações (mercadorias 

avaliadas, respectivamente, em R$ 3.481,31, R$ 23.537,56 e R$ 4.126,83) 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, com 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). 

 

231. Expediente: JF-SE-0800380-

75.2021.4.05.8504-PET - 

Eletrônico  

Voto: 1430/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

EM SERGIPE 

 
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado para apurar possível fraude em uma ação ordinária para 

percepção de aposentadoria por exercício de atividade rural, que tramitou na 9ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Sergipe, ajuizada por O.M.F.S., em face do INSS. A 
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autora teria forjado contrato de comodato para induzir o juízo em erro e fraudar o INSS. 

O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, com os 

seguintes fundamentos: (1) a conduta da autora tinha como fim exclusivo a obtenção 

de vantagem indevida; houve a absorção daquela conduta pelo crime de estelionato 

(art. 171 do CP); (2) a figura do "estelionato judicial" não possui previsão na legislação 

penal. O Juízo Federal manifestou discordância, com os seguintes fundamentos: (1) 

além de propor ação judicial com base em prova falsa, a investigada também fez uso 

do aludido contrato para requerer a sua aposentadoria junto ao INSS; (2) não se trata 

de documento utilizado apenas para subsidiar ação judicial, mas também processo 

administrativo; por essa razão, mesmo que reconhecida a atipicidade do dito 

'estelionato judicial', os fatos descritos configuram, em tese, tentativa de estelionato 

previdenciário. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 

Conforme a jurisprudência do STJ 'Eventual ilicitude de documentos que embasaram 

o pedido judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de 

`estelionato judicial'' (RHC 88.623/PB, Sexta Turma, DJe 26/03/2018). Logo, o fato 

de a conduta, em análise, não configurar estelionato judiciário não impede a persecução 

penal para apurar o falso utilizado na ação judicial. Precedente da 2ª CCR: NF 

1.19.001.000087/2021-11, 822ª Sessão de Revisão, em 13/09/2021, unanimidade; NF 

1.19.001.000097/2021-56, 822ª Sessão de Revisão, em 13/09/2021, unanimidade; 

Precedentes do STJ: AgRg no RHC 98041, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 

DJe 04/09/2018; RHC 53461, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

07/05/2015. Não homologação do arquivamento e 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). 

 

232. Expediente: JF/SP-5001389-

25.2022.4.03.6181-PICMP - 

Eletrônico  

Voto: 1528/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
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; (I) por meio do aplicativo ICQ, determinado grupo, denominado 

'novinhas br', publicou vídeos contendo cenas de pornografia infantil; (II) trata-se de 

grupo aberto e de acesso público; (III) o Núcleo Técnico de Combate aos Crimes 

Cibernéticos da PR-SP observou indícios de que se trata de perfil pertencente a 

brasileiro; (IV) constatou-se que o responsável pelo aplicativo ICQ é um provedor com 

sede na Rússia. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 

procedimento, com os seguintes fundamentos: (1) embora confirmada a materialidade 

delitiva, o fato de a empresa que administra o ICQ estar sediada na Rússia dificulta 

sobremaneira a identificação do autor do crime; (2) não é possível adotar medidas 

judiciais, eis que a legislação brasileira, inclusive o Marco Civil da Internet, tem 

aplicação somente em relação a provedores estabelecidos ou que tenham representantes 

no país; (3) seria necessário realizar a transferência de sigilo de dados telemáticos 

perante a autoridade estrangeira, por Cooperação Jurídica Internacional (MLAT) ou por 

carta rogatória; entretanto, a experiência tem demonstrado que a obtenção de dados por 

tal via é burocrática, uma vez que a solicitação se dá por via diplomática junto ao 

Ministério das Relações Exteriores, e, portanto, demorada, o que torna a investigação 

inviável. 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, embora respeitáveis os fundamentos 

apresentados pela Procuradora da República oficiante, trata-se de arquivamento 

prematuro. Conforme destacado pelo Juízo Federal, há diligências investigativas a serem 

realizadas, como (I) expedição de carta rogatória; (II) instauração de inquérito policial, 

para infiltração e ação controlada. Nesse contexto, considerando a gravidade do crime 

em questão, mostra-se razoável esgotar todas as linhas investigatórias existentes antes 

de promover o arquivamento da persecução penal. Precedente 2ª CCR: NF 

1.34.001.001812/2022-42; 839ª Sessão Revisão-ordinária ' 21-02-2022. 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). 
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233. Expediente: TSE-PICMP-0600409-

94.2020.6.26.0000 - 

Eletrônico  

Voto: 1521/2022 Origem: TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL 

 
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECUSA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ELEITORAL EM OFERECER SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO ELEITORAL. CULPABILIDADE E 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 

PENAL. 1. Ação Penal. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra R.C.F., 

A.R.R., A.C.C., L.E.P.F.J. e A.L.V., como incursos no crime previsto no art. 301, do 

Código Eleitoral, por 06 (seis) vezes, na forma do art. 29 e art. 69 do CP, pela prática 

dos seguintes fatos: em data incerta, porém entre os meses de janeiro e julho de 2016, 

os denunciados, previamente ajustados e agindo em concurso de agentes com unidade 

de propósitos, usaram de grave ameaça para coagir os servidores públicos 

comissionados e efetivos a votarem na chapa de R.C.F. e A.R., candidatos a, 

respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Cotia nas Eleições Municipais 

de 2016. Nesse contexto, A.C.C. e A.L.V., Secretário Municipal de Saúde, mediante o 

poder hierárquico que gozavam, promoviam a convocação, em seus gabinetes, dos 

servidores resistentes à determinação de promoção ativa da campanha da situação, 

passando a exercer intensa pressão para que aderissem à campanha de R.C.F. e A.R., 

ameaçando-os gravemente de apeá-los dos cargos públicos comissionados que 

ocupavam. 1.1. O Juiz Eleitoral recebeu a denúncia em 13-07-2021. 1.2. O Promotor 

Eleitoral oficiante deixou de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo, 

com os seguintes fundamentos: (1) as circunstâncias em que os fatos foram cometidos 

revelam a insuficiência das medidas adotadas; (2) os fatos criminosos imputados são 

graves e ensejaram, inclusive, a adoção de providências político eleitorais drásticas 

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 000421- 97.2016.6.26.0227), como 

a cassação dos denunciados R.C.F. e A.R., além de multas; (3) a gravidade elevada dos 

fatos, capazes de abalar a isonomia de um pleito eleitoral, autorizam o afastamento 

justificado do benefício, a forma do art. 89, caput, da Lei n.º 9.099/1995, c/c art. 77, 

inciso II, do CP. 1.3. O Juiz Eleitoral discordou da manifestação do Ministério Público 

Eleitoral, com os seguintes fundamentos; (1) o próprio acórdão de julgamento da AIJE 

000421-97.2016.6.26.0227 afastou a pena principal de inelegibilidade; o acórdão do 

TRE, s.m.j., no referido julgamento de processo cível, não verificou gravidade apta a 

ensejar a aplicação da pena principal de inelegibilidade; (2) a justificativa do 

representante do MP, de que os fatos são graves, para não ofertar a proposta de 

suspensão condicional do processo, estaria em descompasso com o conteúdo decidido 

pelo TRE na esfera cível. (3) Ao final, o Juiz Eleitoral, por entender cabível o benefício 

do artigo 89, da Lei 9099/95, em havendo recusa Ministerial para a promoção da aludida 

oferta, determinou fossem os autos encaminhados ao Douto Procurador Regional 

Eleitoral. 1.4. Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

São Paulo, que verificou o equívoco do Juiz Eleitoral em determinar o encaminhamento 

dos autos ao Procurador Regional Eleitoral, uma vez que a atribuição revisional nesse 

caso é da 2ª CCR. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 2. Remessa dos autos nos termos 

do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 2.1. O crime previsto no art. 

301 do Código Eleitoral ' Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, 

ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam 

conseguidos ' reveste-se de considerável gravidade. A princípio, observa-se que o bem 

jurídico atingido é a liberdade de voto do indivíduo, que pode ser considerado a vítima 

imediata do crime. No entanto, verifica-se que o crime também atinge o próprio regime 

democrático, tendo como vítima, nessa perspectiva, o Estado Brasileiro, vítima mediata. 

2.2. Além disso, tem-se que o crime foi praticado no âmbito da administração pública, 

por servidores públicos; situação que agrava a reprovabilidade da conduta. Assim, 

verifica-se que os denunciados não apenas se aproveitaram de posição hierárquica 

superior para a prática do crime; valeram-se de cargo público, dentro da administração 

pública municipal, para tentar manipular o processo eleitoral de acordo com seus 

interesses pessoais. 2.3. Ainda, como bem destacou o Promotor Eleitoral oficiante, a 

gravidade do crime também restou demonstrada no âmbito da AIJE n.º 000421- 

97.2016.6.26.0227, a qual resultou na cassação dos diplomas eleitorais dos denunciados 

R.C.F. e A.R.R. 2.4. Nesse contexto, a culpabilidade e as circunstâncias do crime 

mostram-se desfavoráveis para fins de avaliação do cabimento da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9099/95 e de acordo com as 

condições estabelecidas pelo art. 77 do CP. 3. Incabível a suspensão condicional do 

processo. Prosseguimento da persecução penal. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

 

234. Expediente: JF-CPS-5002482-

57.2022.4.03.6105-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1427/2022 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 

NA PROPOSITURA DO ACORDO EM RAZÃO DA RECUSA DA DEFESA. 

POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO 

ATO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de 

Não Persecução Penal ' ANPP. Ação Penal na qual o MPF ofereceu denúncia contra 

R.S.P., e A.S, pela prática do crime previsto no art. 299, por 70 (setenta) vezes, na 

forma do art. 71 do CP. 2. Consta da denúncia que os réus fizeram inserir em 

documento público (Declaração de Importação ' DI), em 07-01-2014, informação 

diversa da que deveria dele constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante acerca do real importador de carga que chegou ao Aeroporto 

Internacional de Viracopos. Conforme apurado ao longo das investigações, os 

denunciados ajustaram entre si a inserção, nas setenta Declarações de Importação, de 

informações falsas referentes ao real adquirente de mercadorias importadas. Em cada 

uma destas Declarações de Importação, registradas em sua maioria perante a Alfândega 

do Aeroporto Internacional de Guarulhos entre 23-10-2011 e 11-10-2012 e que tinham 

por objeto o desembaraço de flores diversas, os denunciados fizeram constar que a 

empresa "C.D.V. E.I.C. LTDA", de propriedade de R.S.P., seria a importadora e 

adquirente das mercadorias, quando em realidade a verdadeira adquirente da 

mercadoria era a empresa "A.S.F. ME". 3. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 25-

03-2019. Após a digitalização dos autos, o Juízo Federal determinou que as partes se 

manifestassem acerca do cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP), 

previsto no artigo 28-A do CPP. 4. O MPF manifestou-se pelo não cabimento do ANPP 

aos referidos corréus, por possuírem diversos registros criminais. 5. A defesa de A.S, 

teve ciência da manifestação do MPF contrária ao ANPP e não recorreu; afirmou que 

o réu não confessaria a prática criminosa e que confiava na absolvição do mesmo. Já a 

defesa de R.S.P. deixou o prazo passar in albis. Pouco mais de um mês da primeira 

manifestação, a defesa de A.S, peticionou requerendo o oferecimento do ANPP, 

reconsiderando sua manifestação anterior. 6. Realizada a audiência de instrução, o 

Juízo Federal requereu que o MPF se manifestasse sobre o requerimento da defesa. 7. 

O MPF manteve seu entendimento pelo não cabimento do ANPP nos moldes do que já 

fora exposto. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 8. De fato, observa-se a preclusão. 

Intimada, a defesa de A. S., no momento processual adequado, expressamente recusou 

a proposta de ANPP apresentada pelo MPF, inclusive, afirmou que o réu não 

confessaria a prática criminosa e que confiava na absolvição do mesmo. Sobre isso, na 

linha do Enunciado nº 98 da 2ª CCR, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela 

defesa, há preclusão. 9. 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). 

 

235. Expediente: JF-CPS-5008874-

18.2019.4.03.6105-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1358/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- CAMPINAS/SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu denunciado pelo crime previsto no art. 

1°, inciso I, da Lei nº 8137/90, pela prática, em síntese, do seguinte fato: na qualidade 

de sócio-administrador de sociedade limitada, suprimiu, de forma livre e consciente, 

mediante a omissão de rendimentos às autoridades fazendárias, o pagamento de 

tributos federais no valor de R$ R$ 1.291.186.60 (um milhão, duzentos e noventa e um 

mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos), referentes aos anos-calendário de 

2013 e 2014. A denúncia foi recebida em 31-07-2019. O Procurador Oficiante 

entendeu ser incabível a celebração de ANPP em razão da conduta reiterada e pela 

existência de maus antecedentes. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do 

CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme destacado pelo Procurador da 

República oficiante, 'conforme se verifica das Folhas de Antecedentes, o acusado é réu 

em outros processos, como nos autos n. 006983-59.2019.4.03.6105 (crime contra 

ordem tributária ' processo sigiloso), em que denunciado pelo mesmo delito que o 
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presente feito e inclusive já condenado, estando atualmente em grau recursal. Assim, 

apesar de não ser considerado reincidente, é fato que o denunciado possui conduta 

criminal habitual e reiterada, denotando-se, pois, sua personalidade voltada ao 

cometimento de ilícitos'. Dessa forma, constata-se conduta criminal habitual denotando 

que o réu apresenta atitude direcionada ao cometimento de ilícito na administração de 

sociedade empresária. 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). 

 

236. Expediente: JF-DF-1014001-

89.2020.4.01.3400-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1478/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal ' IANPP. O MPF ofereceu denúncia 

contra os réus, como incursos no crime previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 

7.492/86 em virtude de terem obtido financiamento em instituição financeira federal, 

burlando contraprestação assumida mediante assinatura falsa em documento. O 

Procurador Oficiante não ofereceu o ANPP, com os seguintes fundamentos: (1) em 

virtude do valor inadimplido do contrato de financiamento (R$ 6.825.631,05); (2) pelo 

registro de 02 outros processos criminais contra o denunciado D.J.B.G., por crimes de 

sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º). O Juízo Federal manifestou discordância. 

Ausência de recurso pela defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR, em razão da aplicação 

analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). O caso é de não 

conhecimento da remessa. O § 14, do art. 28-A, do CPP, prevê que a remessa a órgão 

superior somente ocorrerá a pedido do investigado, quando o MP recusar a propositura 

do ANPP. No caso, não houve recurso da parte. Não cabe, em sede de ANPP, aplicação 

analógica do art. 28 do CPP. De fato, há regra específica que regula a matéria (art. 28-

A, §14, do CPP). Necessidade de retorno dos autos a origem para que a defesa do 

acusado seja intimada do não oferecimento do ANPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

237. Expediente: JF-DF-1014787-

36.2020.4.01.3400-APN 

- Eletrônico  

Voto: 1355/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. 

TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAR O RÉU PARA CELEBRAR ANPP 

ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO 

ART. 28-A, § 14, DO CPP. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE 

NA PROPOSITURA DO ANPP. 1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não 

Persecução Penal ' IANPP no âmbito da ação penal, movida em desfavor de C.N.G 

pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º do CP, em razão do saque do valor do 

FGTS, no montante de R$ 18.109,21, mediante apresentação de relatório médico falso, 

no qual constava ser portador do vírus HIV. Consta da denúncia, que no dia 21-06-

2018, o réu compareceu na agência da CEF, munido de atestado médico e exame 

patológico falsos, objetivando o saque do FGTS, conforme previsto no art. 1, II da Lei 

n. 7.670/88. 1.1 O MPF confirmou a possibilidade de oferecer ANPP antes do 

oferecimento da denúncia. Contudo, por três vezes, não localizou o réu para iniciar as 

tratativas do acordo na fase pré - processual, motivo pelo qual ofereceu denúncia em 

22-04-2021. 1.2. A denúncia foi recebida em 22-04-2021. O réu foi citado e 

permaneceu inerte. Ocorreu a intimação da Defensoria Pública da União para 

apresentar resposta à acusação. 1.3. A DPU, suscitou, preliminarmente, a possibilidade 

na celebração do ANPP, conforme já manifestado pelo MPF antes do oferecimento da 

denúncia. 1.4. O Juiz Federal remeteu os autos ao MPF para possibilitar que as partes 

retomassem as tratativas do ANPP. 1.5. A Procuradora da República oficiante recusou 

o oferecimento do ANPP sob o fundamento de que estaria preclusa a questão, uma vez 

que a denúncia foi recebida. E pontuou as tentativas frustradas de localização do réu 

antes do oferecimento da denúncia, a fim de iniciar as tratativas do ANPP. 1.6. 

Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 2. Verifica-se, no 

caso, o seguinte: (1) o recebimento da denúncia ocorreu após a vigência da Lei 

13.964/2019, que se deu em 22-04-2021; (2) o MPF tentou notificar o acusado para 
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dar oportunidade de se manifestar sobre o interesse em celebrar o ANPP no momento 

adequado, isto é, antes do oferecimento da denúncia, contudo não foi localizado; (3) O 

Juiz Federal, após manifestação da defesa, por intermédio da DPU, abriu vista ao MPF 

para manifestação quanto à possibilidade de apresentação de ANPP. E o MPF recusou 

a retomada das tratativas sob o fundamento da preclusão, haja vista o recebimento da 

denúncia. 2.1 Na fase pré processual, houve a tentativa de notificação do réu para 

manifestar eventual interesse na celebração do ANPP. No entanto, como as tentativas 

de sua localização foram frustradas, a denúncia foi oferecida e no primeiro momento 

que a defesa manifestou-se nos autos, informou a intenção de celebrar o ANPP. 2.3 

Ressalte-se que é indispensável a participação do defensor constituído pelo réu nas 

tratativas das cláusulas do ANPP (art. 28-A § 3º, do CPP), sob pena de eventual 

discussão sobre nulidade processual. Precedente 1008676-63.2021.4.01.3800, sessão 

823, 04-10-2021, Relator Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 2.4. Dessa forma, não 

se verifica a preclusão, pois, o recebimento da denúncia não impede a celebração do 

ANPP, conforme entendimento firmado no Enunciado n. 98 desta 2ª CCR, ressalvado 

entendimento pessoal. Ademais, dada a natureza negocial do ANPP, deve-se observar 

o princípio da boa fé e da lealdade, o que se verificou em relação à defesa que sinalizou 

a sua intenção na celebração do acordo na primeira oportunidade que se manifestou 

nos autos. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador(a) oficiante para 

(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). 

 

238. Expediente: JF/MG-0022376-

94.2019.4.01.3800-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1353/2022 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. O MPF ofereceu denúncia contra 

M. S. F., M. S. F. C. e A. J. O., como incursos no crime descrito no art. 304 c/c art. 297, 

na forma do art. 29 do CP, pela prática dos seguintes fatos: em 13-02-2019, os 

denunciados apresentaram documento de identidade falso junto à Polícia Federal, 

objetivando a obtenção de passaporte em nome do corréu M. S. F. C. O Juízo Federal 

recebeu a denúncia em 05-09-2019. O MPF não ofereceu o ANPP, pois já houve o 

recebimento da denúncia, marco impeditivo para o referido benefício. A defesa 

peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Os 

fatos são anteriores à vigência da regra do art. 28-A do CPP, dada pela Lei nº 13.964, de 

24-12-2019. Preliminarmente, com a ressalva de entendimento pessoal, a 2ª CCR firmou 

entendimento sobre a possibilidade no oferecimento do ANPP após o recebimento da 

denúncia, matéria do Enunciado nº 98/2ª CCR. Verifica-se, assim, 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. Ao proceder à referida (re)análise, caso constate a ausência de 

algum dos demais requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas 

em lei, o MPF poderá recusar o oferecimento 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). 

 

239. Expediente: JF/PR/CAS-5001979-

25.2022.4.04.7005-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1536/2022 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. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME DE DESCAMINHO. PROCURADORA DA 

REPÚBLICA APRESENTOU: (I) PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO; (II) E, SUBSIDIARIAMENTE, NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DA 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, MANIFESTOU-SE 

FAVORAVELMENTE AO OFERECIMENTO DE ANPP. DISCORDÂNCIA DO JUIZ 

FEDERAL QUANTO À ORDEM DE OFERECIMENTO DOS BENEFÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE AÇÃO, DE 

OFÍCIO, DO JUIZ, NO CASO DE DISCORDÂNCIA QUANTO AO OFERECIMENTO 
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DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM DETRIMENTO DO 

OFERECIMENTO DE ANPP. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de 

Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Suspensão Condicional do Processo. Em 10-

03-2022, o MPF ofereceu denúncia contra A.C.C.M., como incurso no crime previsto no 

art. 334, caput, do CP, pela prática do seguinte fato: no dia 25-02-2021, a denunciada 

importou e transportou mercadorias de procedência estrangeira (smartphone, videogame, 

roteador, etc.) sem a comprovação de sua regular importação, iludindo totalmente o 

pagamento dos impostos federais incidentes pela entrada das referidas mercadorias no 

território nacional; tributos iludidos: R$ 9.905,73. 1.2. No entanto, em 10-03-2022, a 

Procuradora da República oficiante, ao oferecer a denúncia, também apresentou 

manifestação favorável à suspensão condicional do processo e ao oferecimento de ANPP. 

Nesse ponto, observa-se que a Procuradora da República oficiante entendeu que a 

suspensão condicional do processo possui preferência em detrimento do ANPP, pois não 

exige confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, tampouco encontra 

óbice na existência de habitualidade ou profissionalidade delitiva. Dessa forma, 

apresentou: (I) proposta de suspensão condicional do processo; (II) e, subsidiariamente, no 

caso de não aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, manifestou-se 

favoravelmente ao oferecimento de ANPP. 1.3. O Juízo Federal discordou da manifestação 

do MPF; entendeu, em síntese, que, (1) sendo cabível ANPP, este benefício deve ter 

preferência sobre a suspensão condicional do processo, por se tratar de instituto pré-

processual; (2) a linha defendida pelo MPF frustra os principais objetivos visados, na 

edição do ANPP; e está em descompasso com a lógica da sistemática processual penal 

estabelecida. Ao final, deixou de receber a denúncia e determinou a remessa dos autos à 2ª 

CCR para as providências cabíveis. 1.4. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 

c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 2. Inicialmente, ao se fazer a interpretação 

sistemática dos institutos do ANPP (art. 28-A do CPP) e da suspensão condicional do 

processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), é lícito afirmar que, na perspectiva processual, uma 

ordem cronológica de preferência. Com efeito, o oferecimento do ANPP, como a própria 

denominação do instituto indica, deve ocorrer antes do oferecimento da denúncia. Já a 

proposta da suspensão condicional do processo ocorrer em momento processual posterior. 

Com efeito, o Ministério Público poderá propor a suspensão condicional do processo ao 

oferecer a denúncia (art. 89 da Lei nº 9.099/95). 2.1. No caso, verifica-se que a Procuradora 

da República oficiante, ao oferecer a denúncia, entendeu que a denunciada preenche os 

requisitos para ser beneficiada com a suspensão condicional do processo e com o ANPP. 

Assim, em sua manifestação, a Procuradora da República oficiante apresentou proposta de 

suspensão condicional do processo; e, subsidiariamente, no caso de não aceitação da 

proposta de suspensão condicional do processo, manifestou-se favoravelmente ao 

oferecimento de ANPP; deixou que a denunciada avalie o instituto que lhe seria mais 

benéfico. Em síntese, o MPF ofereceu a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 

nº 9.099/95) e o ANPP. 2.2. De outra parte, embora respeitáveis os fundamentos do Juiz 

Federal, não cabe, de ofício, ao Juiz, no caso de discordância quanto ao oferecimento de 

suspensão condicional do processo e, subsidiariamente, o oferecimento de ANPP, 

determinar a remessa dos autos ao órgão revisor do MPF. No caso, não houve recusa, mas 

sim o oferecimento de suspensão condicional do processo e do ANPP. 2.3. Assim, não cabe 

ao Juiz Federal, de ofício, fazer a remessa. 3. Não conhecimento da remessa. Devolução 

dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se à denunciada 

se manifestar sobre as propostas apresentadas pela Procuradora da República oficiante.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

240. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5011692-

04.2020.4.04.7002 - Eletrônico  

Voto: 1490/2022 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. 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 - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi denunciado pela 

prática da conduta tipificada no art. 334 do CP. 2. Consta da denúncia, em síntese, que em 

12-11-2019, na Rodovia BR 277, em São Miguel do Iguaçu/PR, equipes da Receita Federal 

em fiscalização de rotina, abordaram o ônibus de turismo no qual lograram encontrar, na 

bagagem de propriedade da denunciada, mercadorias estrangeiras importadas (4 

brinquedos, 6 fitas crepe, 1 pendrive, 1 roteador, 1 repetidor, 1 controle de vídeo game, 1 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 168 

 

 

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. 

 

chromecast, 3 perfumes, 1 champagne, 1 switch TP-LINK e 1 telefone celular) sem o 

regular desembaraço aduaneiro. As mercadorias foram avaliadas em R$ 1.289,16; os 

impostos iludidos no valor de R$ 690,43. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 10-08-

2020. 3. Instado pelo Juízo, o MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP, diante da 

'existência de elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, devendo o feito prosseguir regularmente. Isto porque, a denunciada praticou 

diversas condutas semelhantes nos últimos anos, transportando mercadoria estrangeiras 

importadas sem o regular desembaraço aduaneiro caracterizando-se a habitualidade na 

prática do delito'. 4. A defesa do acusado 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. Considerando o referido dispositivo legal, 

a 2ª CCR firmou entendimento de que a existência de reiterações no nome do acusado 

constitui, em regra, óbice ao oferecimento do ANPP. Precedentes: Procedimento 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. 7. No caso, consta 

a existência de outros 04 (quatro) procedimentos fiscais contra o acusado nos últimos 5 

anos, a evidenciar conduta criminal reiterada e habitual. 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). 

 

241. Expediente: JF/PSA-APN-0001643-

77.2019.4.01.3810 - 

Eletrônico  

Voto: 1292/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE POUSO 

ALEGRE/MG  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu 

denúncia contra a ré como incursa no crime do art. 171, § 3º do CP, pela prática dos 

seguintes fatos: tomando conhecimento da existência de esquema criminoso para 

recebimento de seguro-desemprego na região de Pouso Alegre/RS, entregou seus 

documentos para terceiro, o qual lhe entregou requerimento para solicitação do seguro-

desemprego já preenchido, no qual constava vínculo empregatício falso. Recebeu 

indevidamente, em 26-12-2011, uma parcela do seguro-desemprego no valor de R$ 

1.019,70. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 12-11-2019. Instado, o MPF entendeu 

pelo não cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o recebimento da 

denúncia. 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 12-11-2019, 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). 

 

242. Expediente: JFRJ/SJM-AP-5013004-

85.2021.4.02.5110 - Eletrônico  

Voto: 1283/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 10-11-2021, o MPF ofereceu 

denúncia contra ré, como incursa no crime previsto no art. 171, § 3º do CP. A denunciada 
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recebeu indevidamente, no período de 08-11-2008 a 30-06-2018, benefício previdenciário 

de pensão por morte, gerando um prejuízo no montante de R$ 394.733,58. A Procuradora 

da República oficiante considerou não ser cabível a celebração de ANPP, visto que 'o 

expressivo valor do benefício fraudulento acentua a reprovabilidade da conduta do 

denunciado, desaconselhando, assim, a celebração do acordo de não persecução penal, nos 

termos do art. 28-A do CPP quando não for 'necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime'. A defesa apresentou resposta, na qual requereu a remessa dos autos 

à 2ª CCR. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. No que se refere ao elevado prejuízo 

causado, preliminarmente, ressalvo posicionamento pessoal quanto ao não cabimento do 

ANPP nessa circunstância. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, 

adoto o posicionamento majoritário desta 2ª CCR. Sobre isso, 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 à Procuradora 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). 

 

243. Expediente: JF-RJ-5003769-

24.2021.4.02.5101-*APE 

- Eletrônico  

Voto: 1516/2022 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. ESTA 

AÇÃO PENAL SOMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1°, 

INCISO I, DA LEI 8.137/90). NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ANPP. 

REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. DENUNCIADO FAZIA PARTE DE 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE 

CORRUPÇÃO, FRAUDE A LICITAÇÕES, CARTEL E LAVAGEM DE DINHEIRO 

NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS OU CUSTEADAS ' 

TOTAL OU PARCIALMENTE ' COM RECURSOS FEDERAIS PELO GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANPP NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO E 

SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. NÃO 

CABIMENTO DO ANPP. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. 

Em 26-01-2021, o MPF ofereceu denúncia contra A.F.C.F., como incurso nos crimes 

previstos no art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/90, agravada pelo disposto no art. 12, incisos 

I e II, da Lei nº 8.137/90, pela prática dos seguintes fatos: o denunciado, de modo 

consciente e voluntário, omitiu informações e prestou informações falsas às 

autoridades fazendárias referente a pagamento do Imposto de Renda relativo ao ano 

calendário de 2011, tendo sido apurado o valor total consolidado de R$ 5.209.997,13 

(cinco milhões, duzentos e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e treze 

centavos), definitivamente constituídos em 05-12-2017, praticando, com isso, a 

conduta típica descrita no art. 1°, incisos I, da Lei 8.137/90, agravada pelo disposto no 

art. 12, I e II, da Lei 8.137/90. 1.2. Além disso, cumpre destacar que esta ação penal 

teve origem nas investigações realizadas no contexto das Operações Calicute e 

Mascate; o denunciado fazia parte de organização criminosa responsável pela prática 

de corrupção, fraude a licitações, cartel e lavagem de dinheiro na execução de obras 

públicas financiadas ou custeadas ' total ou parcialmente ' com recursos federais pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro; na Operação Mascate, foi identificada a atuação 

do denunciado como mais um operador financeiro da organização criminosa, que 

atuava junto a empresas para lavar os proventos do crime. 1.3. O MPF se manifestou 

contra o cabimento do ANPP, conforme os seguintes fundamentos: (I) a medida é 

insuficiente para a reprovação da conduta; (II) em relação aos crimes tributários, a lei 

confere ao ressarcimento do dano ou ao mero parcelamento do tributo efeitos mais 

benéficos do que em relação aos demais crimes; o pagamento do tributo causa a 

extinção da punibilidade; (III) o único tipo de proposta de acordo de não persecução 

que pode trazer resultados úteis ao réu de crime tributário é a proposta de acordo que 
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dispensa o ressarcimento do dano; no caso concreto, uma proposta que não contemple 

o ressarcimento do dano seria claramente insuficientes para a reprovação da conduta; 

(IV) o presente processo trata de um crime tributário praticado por operador financeiro 

vinculado a uma organização criminosa que praticou crimes graves de corrupção de 

agentes públicos e desvio de recursos públicos. 1.4. A defesa se manifestou; requereu 

a remessa dos autos ao órgão revisional; não apresentou nenhum fundamento contrário 

às razões apresentadas pelo MPF; limitou-se a requerer a remessa ao órgão revisional. 

1.5. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. 2. Verifica-se que o crime praticado gerou 

considerável prejuízo ao erário (R$ 5.209.997,13). A esse respeito, preliminarmente, 

ressalvo posicionamento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP. No entanto, em 

homenagem ao princípio da colegialidade, adota-se o posicionamento majoritário desta 

2ª CCR, no sentido de 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. 2.1. Porém, mostra-se necessário considerar o contexto no qual, possivelmente, 

o crime foi praticado. Embora esta ação penal trate apenas do crime tributário praticado 

pelo denunciado, a denúncia indica que ele fazia parte de organização criminosa 

responsável pela prática de corrupção, fraude a licitações, cartel e lavagem de dinheiro 

na execução de obras públicas financiadas ou custeadas - total ou parcialmente - com 

recursos federais pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; destaca que na Operação 

Mascate, foi identificada a atuação do denunciado como mais um operador financeiro 

da organização criminosa, que atuava junto a empresas para lavar os proventos do 

crime. 2.2. Assim, verifica-se que o crime tributário praticado se deu em meio a prática 

de outros crimes de elevadíssima gravidade. Nesse contexto, entendo que a celebração 

do ANPP não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime 

(art. 28-A, CPP). 3. Não cabimento do ANPP. Prosseguimento da persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

cabimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

244. Expediente: JFRS/PFU-5009950-

89.2021.4.04.7104-APN - 

Eletrônico  

Voto: 1422/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE PASSO FUNDO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu 

denúncia contra o réu, como incurso nas sanções do art. 344, do CP, pela prática dos 

seguintes fatos: No dia 10-05-2019, na cidade de Erechim/RS, o réu usou de grave ameaça, 

com o fim de favorecer interesse próprio, contra perita do INSS. Na ocasião, o réu pediu à 

Secretária da vítima que a avisasse que "iria atrás dela para matá-la". O Juízo Federal 

recebeu a denúncia em 09-11-2021. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP tendo 

em vista a ação delituosa imputada ao réu consistiu em 'grave ameaça' dirigida à pessoa da 

perita do INSS; o que veda a proposta de ANPP. A defesa do réu peticionou com base no 

art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que o crime não foi cometido mediante violência ou grave 

ameaça, uma vez que esta "teria sido proferida em momento de evidente e justificável 

descontrole emocional, não podendo ser considerada como séria e idônea'. Os autos foram 

remetidos à 2ª CCR. De fato, um dos requisitos, previstos art. 28-A do CPP, é o de que 

cabe o oferecimento de ANPP em infrações penais praticadas 'sem violência ou grave 

ameaça'. No caso, a análise dos requisitos do ANPP deve ser feita com base nos fatos 

descritos na denúncia. Com efeito, o MPF ofereceu denúncia contra o réu pela prática de 

coação no curso do processo, com a utilização de violência ou grave ameaça para alcançar 

o fim pretendido. Ainda, como bem salientou a Procuradora oficiante, não é cabível 

discussão aprofundada sobre o mérito da imputação nesta etapa processual, pois as 

alegações do réu demandam dilação probatória no curso da instrução criminal. Assim, 

mostra-se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Prosseguimento 

da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das 

providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 

de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

245. Expediente: JF-SAN-5006373-

26.2021.4.03.6104-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1364/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- SANTOS/SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu 

denúncia contra o réu M.A.H.L., como incurso no crime do art. 334-A, §1º, incisos IV 

e V c/c art. 29 do CP, pela prática, em síntese, dos seguintes fatos: na madrugada do 
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dia 03-09-2021, por volta das 04:30 h da manhã, o denunciado, juntamente com outro 

comparsa também denunciado, foi preso em flagrante enquanto descarregava grande 

quantidade de caixas de cigarros estrangeiros ilegais, retirando de uma residência e 

colocando em veículos (total da apreensão 659 pacotes de cigarros paraguaios). 

Denúncia recebida em 14-09-2021. 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. A defesa do réu M.A.H.L. 

peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Revisão (28-A, § 14, do CPP). De 

fato, conforme consta dos autos, o denunciado M.A.H.L. apresenta conduta criminosa 

habitual, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida. Conforme descrito na 

denúncia, no momento da prisão em flagrante, o denunciado M.A.H.L (I) confessou 

que descarregava os cigarros com outras pessoas, que conseguiram fugir antes da 

chegada da polícia; (II) afirmou ainda que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer 

o transporte dos cigarros de Guarujá/SP para Santos/SP, o que de fato ocorreu. 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). 

 

246. Expediente: JF-SAN-5007200-

37.2021.4.03.6104-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1423/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- SANTOS/SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação penal na qual o MPF 

ofereceu denúncia contra A.P.A.F., como incurso nos crimes tipificados no art. 241-A 

e art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), na forma do art. 69 do CP, pela prática dos 

seguintes fatos: Em 28-03-2019 foi realizada busca e apreensão na residência do réu. 

O réu armazenava no seu computador e em dispositivos externos, arquivos com cenas 

e vídeos pornográficos de sexo, protagonizados por crianças de tenra idade. E o réu 

transmitia as cenas e vídeos pornográficos de sexo, protagonizados por crianças de 

tenra idade. O Procurador da República oficiante se manifestou pelo não oferecimento 

de ANPP, e virtude de o ANPP não ser 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 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). 

 

247. Expediente: JF-SJC-0000067-

03.2019.4.03.6103-

APORD - Eletrônico  

Voto: 1354/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
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- SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS/SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. POSSÍVEL 

PRÁTICA DE ESTELIONATO CONSISTENTE NA PERCEPÇÃO DO SEGURO 

DESEMPREGO CUMULADA COM ATIVIDADE LABORAL SEM ANOTAÇÃO 

NA CTPS. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP EM RAZÃO DA 

PRECLUSÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 

PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE NA PROPOSITURA DO 

ANPP. 1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP no âmbito 

da ação penal em desfavor de J. C. F. S. e R. D. S. pela prática do crime previsto no 

art. 171, § 3º c/c art. 71 do CP. 1.1 Consta da denúncia que J. C. F. S. recebeu 04 

(quatro) parcelas do seguro desemprego, entre agosto e novembro de 2014, cumulada 

com o exercício de atividade laboral, contrato de trabalho não anotado na CTPS pelo 

empregador R. D. S., causando um prejuízo de R$ 4.111,88. 1.2. A denúncia foi 

recebida em 12-02-2019. O advogado constituído pelos réus foi citado e permaneceu 

inerte. Em 06-12-2019, ocorreu a intimação da Defensoria Pública da União para 

apresentar resposta à acusação. 1.3. A DPU, suscitou, preliminarmente, a possibilidade 

na celebração do ANPP. 1.4. O Juiz Federal remeteu os autos ao MPF para manifestar-

se quanto a possibilidade de celebrar o ANPP. 1.5. O Procurador da República oficiante 

recusou o oferecimento do ANPP sob o fundamento de que estaria preclusa a questão, 

uma vez que a denúncia foi recebida. 1.6. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do 

art. 28-A, § 14, do CPP. 2. Inicialmente, cumpre destacar que os fatos ocorreram entre 

agosto e novembro de 2014. Portanto, os fatos são anteriores à vigência da Lei 

13.964/2019, que se deu 30 dias após sua publicação em 24-12-2019. Com a ressalva 

de entendimento pessoal, em relação a fatos anteriores à vigência da Lei nº 

13.964/2019, a 2ª CCR firmou entendimento sobre a possibilidade no oferecimento do 

ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98/2ª CCR. Portanto, 

o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à 

celebração de ANPP. 2.1 No caso, cumpre destacar que os réus são primários, 

conforme folha de antecedentes acostadas nos autos e que houve o recebimento 

indevido de 04 (quatro) parcelas do seguro desemprego. 2.2 Necessidade de retorno 

dos autos ao Procurador(a) oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para 

eventual propositura do acordo, ressalvando que caso constate a ausência de algum dos 

demais requisitos exigidos ou a incidência de alguma vedação legal, o MPF 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). 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

248. Expediente: JF/PE-0801115-

75.2020.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1501/2022 Origem: GABPR4-LSGR - 

LUCIANO SAMPAIO 

GOMES ROLIM  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS CRIMINAIS. 

POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS 

MEMBROS QUANTO À ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITOS POLICIAIS 

DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. CONEXÃO. REGRA GERAL DA 

DISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO 4º OFÍCIO DA PR/PE. 1. Inquérito policial 

instaurado para investigar a prática de crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do 

CP), praticado por W.R.S.. Em 16-11-2016, ele teria feito uso de atestado médico 

materialmente falso, perante agência da Previdência Social para obter o auxílio-doença. 

1.1. No momento da realização de sua oitiva, W.R.S. apontou O.P.S. como sendo a 

pessoa que lhe forneceu o atestado médico falso apresentado ao INSS. 1.3 Diante desta 

circunstância, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço de 

O.P.S., representação deferida nos autos do Processo nº 0817234-77.2021.4.05.8300. 2. 

Como O.P.S. também foi apontado como fornecedor de atestado médico falso nos autos 

do Inquérito Policial nº 0815771-37.2020.4.05.8300 (IPL 2019.0007404), a Delegada de 

Polícia Federal representou pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão no 

seu imóvel, assim como pela quebra de sigilo dos dados armazenados em computadores, 

telefones celulares e mídias porventura apreendidos. 3. Na referida representação, a 

autoridade policial sustentou que o Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 

Pernambuco estaria prevento para decidir sobre a matéria, em virtude de sua conexão 

com os fatos que constituem o objeto do Pedido de Busca e Apreensão nº 0817234-
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77.2021.4.05.8300, vinculado ao Inquérito Policial nº 0801115-75.2020.4.05.8300, ou 

seja, o presente IPL. 4. Considerando essa situação, foram os autos do Pedido de Busca 

e Apreensão Criminal nº 0803371-20.2022.4.05.8300 distribuídos ao 12º Ofício da 

PR/PE. 5. O Procurador da República oficiante no 12º Ofício, por sua vez, determinou a 

redistribuição dos autos para o 4º Ofício, uma vez que 'a representação policial que 

ensejou o Processo nº 0803371-20.2022.4.05.8300 tem por base os fatos que estão sendo 

investigados nos autos do Inquérito Policial nº 0815771-37.2020.4.05.8300 (IPL 

2019.0007404), distribuído ao 4° Ofício desta Procuradoria, por dependência ao 

Inquérito Policial nº 0825855-34.2019.4.05.8300 (IPL nº 2019.0007402)'. Ressaltou, 

ainda, que: 'o Inquérito Policial n° 0803570-13.2020.4.05.8300 (IPL 2019.0005665) 

corresponde ao antigo Inquérito Policial n° 0267/2019. No Sistema Único, tal inquérito 

possui dois cadastros, um como Inquérito Policial nº 0803570-13.2020.4.05.8300 (IPL 

2019.0005665) e outro como Inquérito Policial n° DPF/DF-0267/2019-INQ. Existe, no 

Sistema Único, observação de que a distribuição do Inquérito Policial n° DPF/DF-

0267/2019- INQ ao 4° Ofício desta Procuradoria foi finalizada porque ele "agora tramita 

com a numeração 0803570-13.2020.4.05.8300. Ocorre que o Inquérito Policial n° 

DPF/DF-0267/2019-INQ foi distribuído ao 4° Ofício desta Procuradoria em 26 de junho 

de 2019, ao passo que o Inquérito Policial n° 0801115-75.2020.4.05.8300 foi distribuído 

ao 12° Ofício desta Procuradoria em 1° de outubro de 2019.' Com isso, entende que deve 

prevalecer a regra da distribuição mais antiga. 6. Recebido os autos, o Procurador da 

República atuante no 4º Ofício suscitou conflito negativo de atribuição por entender que 

o 12º Ofício estaria prevento, uma vez que 'houve decisão de deferimento da 

representação prolatada por aquele Juízo, em 18/10/2021, após parecer do titular do 12° 

Ofício, em 08/09/21'. Aduz, ainda, que "da análise dos autos do IPL n° 2019.0005665 

(PJe 080357013.2020.4.05.8300), do IPL n° 2019.0007402 (PJe 0825855-

34.2019.4.05.8300) e do IPL n° 2019.0007373 (PJe 0825863-11.2019.4.05.8300) 

constata-se que este 4º Ofício ainda não praticou atos processuais ou decisórios a respeito 

desses autos, exceto o oferecimento de proposta de ANPP (Acordo de Não Persecução 

Penal) no bojo dos autos do IPL n° 2019.0007402 (PJe 0825855-34.2019.4.05.8300) 

unicamente ao beneficiário de concessão fraudulenta de Passe Livre, S.A. DA S., por ter 

confessado haver feito requerimento instruído com documentos falsos supostamente 

fornecidos pelo investigado O.P.S., cuja conduta ainda não foi analisada por parte deste 

signatário, como se observa do cadastro no Sistema Único da Proposta de Acordo de 

Não Persecução Penal nº 1818/2022 (PR-PE-00005190/2022), assinada em 3/2/22". 7. 

No caso, verifica-se que deve prevalecer a regra geral da distribuição descrita no art. 78 

do Regimento Interno da PRPE: "os autos judiciais ou administrativos que forem 

distribuídos na PRPE atrairão os subsequentes que lhes sejam conexos". 8. O fato de ter 

havido manifestação do Procurador oficiante do 12º Ofício em relação à representação 

de busca e apreensão feita pela autoridade policial, nesta situação, não caracteriza a 

prevenção apta a ensejar a reunião dos procedimentos no referido ofício, uma vez que o 

este Inquérito Policial é dependente dos demais já em tramitação perante o 4º Ofício 

[0803570-13.2020.4.05.8300 (IPL 2019.0005665 (EPOL) ou IPL DPF/DF-0267/2019-

INQ (SISCART) e 0815771-37.2020.4.05.8300 (IPL2019.0007404)]; é notória a 

existência de outros feitos conexos ao vinculado ao 4º ofício, bem como mais antigos.9. 

Importante salientar, por oportuno, que a consulta feita pelo Procurador oficiante no 4º 

Ofício à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão sobre atribuição (PR-PE-

00009278/2022), fazendo menção a um outro caso, não acolheu os argumentos 

levantados e não serve de fundamento para as alegações trazidas, visto que restou 

expresso na respectiva resposta que "considerando a existência de critérios abstratos e 

pre-determinados de distribuição pela PR/PE, e a fim de se evitar designações 

casuísticas, em atenção ao princípio do promotor natural, do devido processo legal e da 

inamovibilidade, a Coordenação da Câmara Criminal entende que compete à 

Coordenação dos Ofícios Criminais da Procuradoria da República em Pernambuco 

dirimir dúvidas sobre as regras de distribuição dos feitos criminais, não cabendo à 2ª 

CCR expedir eventual orientação de caráter geral, em respeito aos critérios objetivos de 

atribuição dos procedimentos aos órgãos de atuação do Ministério Público Federal". 10. 

Desse modo, atribuir o tema a ofício diverso, sem qualquer vinculação com as apurações 

já distribuídas em momento pretérito, certamente prejudicará a eficiência e a 

racionalidade das investigações, além de violar o princípio do promotor natural, que 

decorre do sistema constitucional. 11. Conhecimento do conflito negativo de atribuições 

e, no mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitante, oficiante 

no 4° Oficio da PR/PE.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

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

 

249. Expediente: 1.34.007.000042/2022-61 - Eletrônico  Voto: 1201/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MARÍLIA/TUPÃ/LINS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. 

CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - 

ANPP. DIVERGÊNCIA QUANTO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE 

PARA INICIAR A EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. COMPETÊNCIA DO 

LOCAL DO DOMICÍLIO DA BENEFICIÁRIA DO ACORDO. ATRIBUIÇÃO DO 

PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE (PRM - BAURU/SP). 1. Trata-se de 

incidente de acordo de não persecução penal que fora oferecido pelo MPF (PRM de Marília/SP) 

e aceito pela defesa do investigado, pela prática do crime de circulação de moeda falsa (CP, art. 

289, §1º). 2. O acordo foi homologado pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Lins. 3. O Procurador da República oficiante na PRM de Marília/SP (suscitado), considerando 

que o beneficiário do ANPP atualmente possui domicílio em Botucatu/SP, determinou a 

remessa dos autos à PRM de Bauru/SP, a fim de que naquela localidade seja distribuído o 

procedimento de fiscalização do acordo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado ' SEEU. 

4. O Procurador da República oficiante na PRM de Bauru/SP, (suscitante), por sua vez, por 

entender que a execução e fiscalização do cumprimento das condições previstas no ANPP é 

competência do juízo da condenação, suscitou este conflito negativo de atribuições. 

Fundamentou, em síntese, que: (1) uma Resolução da Presidência do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região não poderia dispor sobre competência, que ostenta natureza processual (penal, no 

caso concreto), sob pena de inconstitucionalidade por violação dos artigos 22, inciso I e 24, 

inciso I, ambos da CF; (2) caberia ao Conselho da Justiça Federal, cuja composição é formada 

também pelos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, publicar ato normativo 

regulamentando de maneira uniforme a execução do ANPP em toda a Justiça Federal; (3) o 

cumprimento do ANPP deve seguir, por analogia, a procedimento de fiscalização das condições 

impostas no sursis processual previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com a expedição de 

carta precatória, instrumento que indica o ato, cuja prática se requisita a outro juiz, em virtude 

de não ser possível sua execução no Juízo em que tramita o processo, eis que possui a mesma 

natureza jurídica das condições impostas no ANPP ' negócio jurídico consensual e bilateral; (4) 

a inovação tecnológica (SEEU) não constitui fundamento idôneo para a inobservância da Lei 

de Execução Penal. Tampouco há obrigatoriedade na utilização do SEEU, que inclusive está 

com sua exigibilidade suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Os autos foram devolvidos 

a PRM de Marília, que manteve o entendimento acerca da atribuição da PRM de Bauru/SP para 

o caso e remeteu os autos a 2ª CCR para análise do conflito de atribuições (art. 62, VII, da LC 

75/93). 6. Nos termos do § 6º, do art. 28-A, do CPP, após a homologação do ANPP, o juiz 

devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de 

execução penal. 7. Esta 2ª CCR já se manifestou no sentido de que, com a criação do Sistema 

Eletrônico de Execução Penal Unificado ' SEEU, a fiscalização acerca do cumprimento do 

ANPP cabe ao juízo federal do domicílio do investigado. Precedentes 2ª CCR: NF 

1.25.005.000727/2021-55, Sessão de Revisão nº 820, de 23/08/2021; NF 

1.34.025.000003/2021-64, Sessão de Revisão nº 809, de 17/05/2021. 8. No caso, considerando 

que o beneficiário reside em Botucatu/SP, observa-se que a própria 1ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Lins, que homologou o acordo, anuiu com a informação do MPF de que o início 

da execução se daria perante o Juízo de Botucatu/SP. 9. Ademais, tribunais brasileiros passaram 

a editar Resoluções, Provimentos e Portarias determinando que o Juízo competente para a 

execução da pena é o do atual domicílio do apenado. Nesse sentido: Resolução PRES nº 

287/2019, do TRF3; Ato nº 208/2019, da Presidência do TRF5; e Portaria Conjunta nº 43/2019, 

do TJDFT. O entendimento é cabível mesmo nas Comarcas ou Subseções Judiciárias cujos 

Tribunais não tenham regulamentação semelhante, uma vez que esta orientação vai ao encontro 

do que prevê a Resolução 280, de 09 de abril de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. 10. 

Diante de tais circunstâncias, os autos devem ser encaminhados à PRM - Bauru/SP, local do 

domicílio do beneficiário, para iniciar a execução dos termos do acordo perante o respectivo 

Juízo de execução penal. 11. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições e, no mérito, 

pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitante (PRM - Bauru/SP).  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

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

 

250. Expediente: JF/CZS-1002395-

97.2020.4.01.3001-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1285/2022 Origem: GABPRM1-BAF - 

BRUNO ARAÚJO DE 

FREITAS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime do art. 273, §1º e §1º-B, V, do CP. 

Exposição à venda de medicamento de procedência desconhecida. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Questão judicializada. Promoção de declínio acolhida pelo 

Juízo da Vara Única Federal de Cruzeiro do Sul/AC. Atribuição da 2ª CCR nas hipóteses 
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de declínio submetido diretamente ao Colegiado para homologação ou de remessa com 

base no art. 28 do CPP quando houver discordância do Juiz Federal quanto ao declínio 

do apuratório por considerar improcedentes as razões invocadas. Não conhecimento do 

pedido de revisão da promoção de declínio.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento do pedido de revisão da promoção de declínio, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

 

251. Expediente: 1.29.000.000490/2022-94 - Eletrônico  Voto: 1432/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTICIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RACISMO PRATICADO POR DOIS 

DOCENTES DE UNIVERSIDADE FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 

Nº 32). SUPOSTA CONDUTA PRATICADO POR DOIS SERVIDORES FEDERAIS NO 

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS 

INVESTIGAÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. 

Notícia de Fato, instaurada a partir de cópia de procedimento cível encaminhado pelo 16º Ofício 

da PR/RS, para verificar suposta ocorrência do crime de injúria racial. 2. Em apertada síntese, 

o representante, aluno do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - PPGAS da 

Universidade Federal do Rio grande do Sul ' UFRGS, relata que dois docentes da citada 

universidade teriam acusado o noticiante de praticar racismo reverso contra outro aluno da 

instituição de ensino. 2.1 Segundo relata o noticiante: 'No dia 25 de setembro de 2019, fui 

convocado a comparecer em uma reunião altamente constrangedora na sala da coordenação do 

programa de pós graduação em antropologia social da UFRGS, convocado pelos professores 

C. G. V. e E. A. G., motivados pela denuncia do aluno J. B. M.. J. e eu nos desentendemos na 

ocasião da organização do encontros discentes do ano em questão, na ocasião J. insistia em algo 

que o coletivo havia reprovado por falta de recursos, quando falei que ele estava sendo muito 

insistente e isso para mim parecia "capricho de branco que não sabe ouvir não". O discente após 

o ocorrido procurou os professores citados alegando que sou (e outro aluno negro envolvido na 

querela e igualmente vitima de racismo) um aluno violento e agressivo e ele estava com medo 

de frequentar as aulas pois estava receoso de que nós nos juntassemos para agredi-lo nos 

corredores da UFRGS. ALGO QUE NUNCA FOI MENCIONADO, INTENCIONADO OU 

SEQUER DADO A ENTENDER. Os discentes citados COMPRARAM A VERSÃO DO 

ALUNO, NOS CONVOCARAM PARA REUNIÕES INDIVIDUAIS A PORTAS 

FECHADAS, NOS CONSTRANGERAM, ME ACUSARAM DE RACISMO REVERSO - 

ELEMENTO QUE NÃO EXISTE E JÁ FOI APONTADO EM DECISÕES JUDICIAIS 

RECENTES A INEXISTÊNCIA DEVIDO A AUSÊNCIA DE UMA VIOLÊNCIA 

ESTRUTURAL CONTRA ESSAS PESSOAS -, ME ACUSARAM DE PERTURBAR A 

HARMONIA SOCIAL, TENTARAM ME COAGIR A PEDIR DESCULPAS AO ALUNO 

EM QUESTÃO E RESSALTARAM POR DIVERSAS VEZES QUE TINHAM MEDO QUE 

CHEGÁSSEMOS ÀS VIAS DE FATO'. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 

declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com os seguintes fundamentos: (1) os 

fatos mencionados teriam ocorrido em ambiente reservado, limitado aos três participantes; (2) 

o constrangimento, em tese, ocorrido teria sido direcionado unicamente a pessoa do 

representante; (3) não estão presentes os requisitos previstos no art. 20 da Lei 7.716/89; (4) a 

conduta descrita se enquadra no tipo previsto no art. 140, § 3º do CP; (5) é de competência da 

Justiça Estadual, uma vez que não está presente o requisito da internacionalidade da conduta. 

4. Revisão (Enunciado nº 32). 5. Verifica-se que o crime é atribuído a dois servidores públicos 

federais, docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ' UFRGS. Segundo o relato, 

tem-se que o crime, se existente, teria sido praticado no exercício da função. 5.1 Observa-se 

que os requisitos para configurar a competência da Justiça Federal nos casos de crimes 

praticados por servidores federais foram pacificados com a edição da Súmula 254 do extinto 

Tribunal Federal de Recursos ' TFR: "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos 

praticados por funcionário público federal, no exercício de suas funções e com estas 

relacionadas". A Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça ' STJ também se aplica ao caso: 

'Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público 

federal, quando relacionados com o exercício da função.'. 6. Não homologação do declínio e 

devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento nas investigações, facultando-se 

ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 

independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do 

Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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252. Expediente: 1.34.001.001258/2022-01 - Eletrônico  Voto: 1510/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP 

para apurar possível prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e uso de 

documento falso (art. 304, CP); indícios de crime na emissão do CPF nº [...] em nome de 

W.R.C. e do CPF nº [...] em nome de J.S.; de acordo com a Receita Federal, W.R.C. e J.S. 

seriam a mesma pessoa; indícios do crime de falsidade ideológica na utilização destes CPFs 

nos contratos sociais de diversas pessoas jurídicas indicadas na representação. O Procurador 

oficiante promoveu o declínio de atribuições com seguintes fundamentos: nos termos da 

jurisprudência consolidada no STJ, 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. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 

2ª CCR). Pelo que consta dos autos, ao que parece, verifica-se a existência de duas condutas 

possivelmente criminosas em investigação; (1) a emissão de CPF falso; (2) a utilização de CPF 

falso nos contratos sociais de diversas pessoas jurídicas. (I) Quanto à emissão de CPF falso, a 

persecução penal deve prosseguir no âmbito do MPF, uma vez que a emissão do referido 

documento é de responsabilidade de órgão federal (Receita Federal). (II) Quanto à utilização 

de CPF falso em contratos sociais de diversas pessoas jurídicas, conforme a súmula 546 do 

STJ, verificar-se-ia, em princípio, a atribuição do Ministério Público Estadual, uma vez que a 

Junta Comercial é autarquia estadual; no entanto, demonstrada a conexão entre os crimes em 

questão, observa-se a atribuição do MPF para a persecução penal também no que diz respeito 

a esse crime. Não homologação do declínio e devolução dos autos ao ofício originário para 

prosseguimento nas investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for 

o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro 

membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

253. Expediente: 1.34.001.010259/2021-58 - Eletrônico  Voto: 1525/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP 

para apurar possível prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e uso de 

documento falso (art. 304, CP). Segundo a Receita Federal, foi constatado que o CPF em nome 

do investigado foi emitido mediante fraude; este CPF foi posteriormente utilizado de forma 

contínua perante a JUCESP, com o intuito de transferir fraudulentamente a titularidade de 

empresas para pessoa fictícia/inexistente. O Procurador oficiante promoveu o declínio de 

atribuições com seguintes fundamentos: nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, 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. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Pelo que consta dos 

autos, ao que parece, verifica-se a existência de três condutas possivelmente criminosas em 

investigação; (1) a emissão de CPF falso; (2) a utilização de CPF falso perante a Caixa 

Econômica Federal; (3) a utilização de CPF falso para registro de alteração contratual de 

empresa na JUCESP. (I) Quanto à emissão de CPF falso, a persecução penal deve prosseguir 

no âmbito do MPF, uma vez que a emissão do referido documento é de responsabilidade de 

órgão federal (Receita Federal). (II) Quanto à utilização de CPF falso perante a Caixa 

Econômica Federal (empresa pública federal), também se observa a atribuição do MPF para 

atuar em face da competência da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, da CF); 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. (III) Por fim, no que toca à utilização de CPF falso para 

registro de alteração contratual de empresa na JUCESP, conforme a súmula 546 do STJ, 

verificar-se-ia, em princípio, a atribuição do Ministério Público Estadual, uma vez que JUCESP 

é autarquia estadual; no entanto, demonstrada a conexão entre os crimes em questão, observa-

se a atribuição do MPF para a persecução penal também no que diz respeito a esse crime. Não 

homologação do declínio e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento nas 

investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com 

fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 

tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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254. Expediente: JF/PE-0811946-

51.2021.4.05.8300-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1456/2022 Origem: GABPR16-LMDCA 

- LADIA MARA DUARTE 

CHAVES ALBUQUERQUE  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO. 

MERCADORIAS ESTRANGEIRAS EXPOSTAS À VENDA 

DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA DE 

SUA REGULAR IMPORTAÇÃO OU AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO. 

APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO. DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE 

MATERIALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial, instaurado a partir 

de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível prática do crime de 

descaminho, tipificado no art. 334, § 1º, inciso III, do Código Penal, por parte do 

representante legal de empresa do ramo de comércio eletrônico. 1.2. No dia 23-09-2019, 

auditores da Receita Federal, durante fiscalização em estabelecimento comercial, 

encontraram mercadorias (caixas acústicas 'indicando marca JBL'; fones de ouvido 

'indicando marca famosa diversa JBL, Sony'; carregadores de celular 'indicando marcas 

famosas Sony, LG, Motorola (...)'; baterias para tablets; joystick para videogames 

'indicando marca Sony'; relógios de pulso 'indicando marcas famosas diversas' e cigarros 

eletrônicos), supostamente de origem estrangeira, expostas à venda desacompanhadas 

de documentação idônea comprobatória de sua regular importação ou aquisição no 

mercado interno. 1.3. O auditor da Receita Federal lavrou o Auto de Infração e Termo 

de Apreensão e Guarda Fiscal. Posteriormente, foi aplicada a pena de perdimento dos 

bens. 1.4. A mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 70.619,40 e a estimativa de 

tributos evadidos foi de R$ 33.979,79. 1.5. O responsável pela empresa autuada é de 

nacionalidade chinesa; informou o seguinte: (1) comercializa produtos eletrônicos, 

adquiridos na cidade de São Paulo/SP, especificamente na Rua 25 de março, sem 

contudo, especificar as lojas/empresas fornecedoras dos produtos eletrônicos; (2) houve 

emissão da nota fiscal referente à mercadoria apreendida, mas que, em razão do decurso 

do tempo da aquisição, não possui os documentos comprobatórios. 1.6. A Receita 

Federal informou que as mercadorias foram destinadas por destruição; restou 

impossibilitada a realização de exames periciais. 1.7. A Autoridade Policial, diante da 

inviabilidade na realização da perícia, uma vez que as mercadorias foram destruídas, 

pontuou pela atipicidade do fato. Na mesma linha, a Procuradora da República oficiante 

promoveu o arquivamento com fundamento na ausência de prova da materialidade do 

delito, pois 'apenas exames periciais nas mercadorias retidas poderiam comprovar, de 

maneira cabal, a origem estrangeira dos produtos, tendo concluído pelo reconhecimento 

da atipicidade do fato insculpido no tipo penal em apuração.' 2. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. Inicialmente, cumpre destacar que a Receita Federal é o 

órgão responsável por controlar e coibir a introdução irregular de mercadoria estrangeira 

em território nacional. Dessa forma, seus agentes possuem aptidão técnica para aferir se 

as mercadorias são efetivamente de origem estrangeira. 3.1. Sendo assim, a autoria e 

materialidade no crime de descaminho/contrabando, em regra, são comprovadas a partir 

dos documentos lavrados pela autoridade fiscal que efetuou a apreensão da mercadoria. 

3.2. Portanto, o contexto fático probatório, no caso concreto, é suficiente para comprovar 

a origem estrangeira das mercadorias, dispensando-se o exame pericial. 3.3. Ademais, 

na Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos anexa ao 

Auto de Infração contém a identificação do tipo de produto retido, com a indicação das 

marcas de origem estrangeira e a avaliação unitária e total das mercadorias, a saber: (a) 

75 caixas acústicas; (b) 71 fones de ouvido; (c) 41 carregadores de celular, (d) 5 baterias 

para tablets; (e) joystick para videogames, (f) 52 relógios de pulso e (g) 22 cigarros 

eletrônicos. 4. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos à Procuradora 

da República oficiante para prosseguimento da persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

255. Expediente: JF-RJ-5015463-

92.2018.4.02.5101-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1360/2022 Origem: GABPR15-AGA - 

ARIANE GUEBEL DE 

ALENCAR  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado para apurar possível crime de constrangimento ilegal, por 

Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Federal dos Servidores. O indiciado, 

valendo-se da condição de Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Federal 

dos Servidores, teria tentado persuadir candidato aprovado no concurso público para 

residência médica, a desistir de sua vaga durante a fase de reclassificação, com o intuito 

de que seu filho ocupasse a referida vaga. Arquivamento promovido com base na 
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prescrição da pretensão punitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 

IV). Questão judicializada. Promoção de arquivamento acolhida pelo Juízo da 7ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro/RJ, 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 pelo não 

conhecimento do pedido de revisão da promoção de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

 

256. Expediente: 1.11.000.000750/2021-85 - Eletrônico  Voto: 821/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE INFRAÇÃO A MEDIDA SANITÁRIA 

PREVENTIVA (CP, ART. 268) E CHARLATANISMO (CP, ART. 283) PRATICADOS POR 

MÉDICO INFECTOLOGISTA, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO ESTADO DE ALAGOAS. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). 

EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR OS FATOS. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO OFÍCIO ORIGINÁRIO. 1. Notícia de fato, autuada em razão 

do recebimento de cópia do Procedimento Preparatório 1.11.000.000462/2021-21, que tramitou 

no Gabinete da Tutela Coletiva da PR/AL, tendo sido lá autuada a partir de manifestação 

anônima para apurar possível irregularidade existente no pronunciamento do Presidente do 

Conselho Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). 1.1. O manifestante relatou em 26-

03-2021 que, em matéria jornalística publicada em sítio da internet, o noticiado defende a 

cloroquina e ainda critica o uso de máscara; seus pacientes tratados com cloroquina 

apresentaram resultados favoráveis. Suposta prática dos crimes de infração de medida sanitária 

preventiva (CP, art. 268) e charlatanismo (CP, art. 283). 1.2. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento dos autos destacando, entre outros pontos, que somente em 

29-04-2021 o Ministério da Saúde solicitou a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC diretrizes para Tratamento Hospitalar do 

Paciente com Covid-19, o que resultou na Recomendação de maio/2021, que foi encaminhada 

para decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde 

(SCTIE/MS), conforme a informação do sítio: http://conitec.gov.br/index.php/tecnologias-e-

diretrizes-para-tratamento-e-prevencao-dacovid-19 assim, entendeu que a conduta do noticiado 

não se enquadra no art. 268 do CP. Ainda, o Procurador oficiante entendeu que o médico 

noticiado poderia alegar que estava atuando conforme o estabelecido pelo Conselho Federal de 

Medicina no Parecer nº 4/2020, de 16 de abril de 2020, que permitiu o uso dos medicamentos 

sem eficácia para o tratamento da COVID-19, destacando que suas decisões basearam-se nos 

conhecimentos da época, que poderiam ser modificadas a qualquer tempo à medida que 

resultados de novas pesquisas de qualidade fossem divulgados na literatura médica. 1.3. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 2. Os fatos circunscrevem-se a uma 

entrevista concedida pelo Presidente do CREMAL a um site; nessa entrevista foi perguntado o 

seguinte: (a) se ele já prescreveu para algum paciente a Hidroxicloroquina e qual resultado teria 

obtido, tendo respondido que: 'Sim para todos os Pacientes atendidos por mim fizeram e fazem 

o uso de Hidroxicloroquina e os resultados foram e são favoráveis'; (b) afirmou, também, que 

quando teve Covid-19 fez uso do tratamento Precoce + Corticoide; (c) perguntado o que acha 

do tratamento precoce contra COVID-19 e qual medicamento recomendaria, respondeu que as 

Drogas de uso do tratamento precoce já estão preestabelecidas como hidroxicloroquina + 

Azitromicina+ Ivermectina e acrescentar ao paciente o uso do Zinco + Vitamina C e Vitamina 

D, sendo necessário fazer a prescrição no momento certo; (d) a respeito da sua opinião sobre o 

Lockdown, se fechar tudo e dar toque de recolher impede a propagação do vírus, respondeu 

que em nenhum local do mundo o Lockdown casou impacto na redução de casos, nem nessa 

nem em outra epidemia e que fechar tudo não impede a propagação do Vírus; (e) perguntado 

sobre o uso de máscaras, independentemente do tipo, se de alguma forma elas diminuem a 

quantidade de oxigênio ao se respirar, respondeu que sim; e (d) por fim, perguntado sobre se 

pessoas que já tiveram a doença deveriam tomar vacina, respondeu que todas pessoas deveriam 

tomar, seja qual vacina for. 2.1. Oficiado, o CREMAL informou, em apertada síntese, que o 

seu presidente agiu em conformidade com o Principio da Legalidade e da Hierarquia da 

Administração Pública, não tendo como negar o comando do órgão maior da classe médica no 

Brasil, o Conselho Federal de Medicina - CFM; tal comando foi determinado nos parâmetros 

fixados pelo parecer CFM n° 04/2020, de 16-04-2020, que estabelece critérios e condições para 
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a prescrição de cloroquina e de hidroxicloroquina em pacientes com diagnostico confirmado 

de Covid-19. 2.2. Contudo, entende-se que é necessário tomar o depoimento do investigado 

para se manifestar sobre os fatos em apuração, não o CREMAL, como ocorreu. 2.3. Necessário, 

também, verificar o andamento do Inquérito Civil sobre os fatos. 2.4. Assim, tem-se prematuro 

o arquivamento dos autos. 2.5. 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: Após voto do relator, o Dr. Carlos Frederico Santos apresentou voto-vista divergente, pela 

homologação do arquivamento. A Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen acompanhou o 

relator, pela não homologação do arquivamento. 

Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do relator, vencido o Dr. Carlos Frederico Santos. 

 

257. Expediente: 1.16.000.002615/2021-98 - Eletrônico  Voto: 1362/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
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 por parte dos representantes legais de empresa 

privada (CP, art. 334). No dia 30-04-2021, a Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega 

do Aeroporto de Brasília, em fiscalização de rotina, ao verificar o conteúdo da carga remetida 

pelo autuado (empresa do ramo de informática) identificou produto de origem estrangeira sem 

a devida comprovação da regular importação (uma FONTE DE ENERGIA EMC STANDBY 

POWER SUPPLY AA23540 2.2KW). Tributos iludidos no montante de R$ 2.698,17. 

Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação aos responsáveis pela empresa 

em nome da qual estava a mercadoria, 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 a empresa investigada 

possui outras 02 (duas) autuações (R$ R$ 4.539,86 e R$ 1.747,78) 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 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). 

 

258. Expediente: 1.26.000.000361/2022-16 - Eletrônico  Voto: 1495/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar a 

possível prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, inciso IV, do CP, por parte do responsável 

de uma empresa, por ter exposto à venda, no exercício de atividade comercial, mercadoria 

proibida pela lei brasileira. Consta dos autos que, em 08-09-2021, no curso da 'Operação 

Smoke', servidores da RFB apreenderam no estabelecimento comercial mencionado, 152 (cento 

e cinquenta e dois) itens relacionados a cigarros eletrônicos, dentre eles cigarros propriamente 

ditos, essências de cigarro eletrônico e partes e peças de cigarro eletrônico. O Procurador da 

República oficiante entendeu que o caso se amolda, por analogia, ao entendimento contido no 

Enunciado nº 90 da 2º CCR, que permite o arquivamento quando a importação irregular não 

superar 1.000 (mil) maços de cigarro; Consignou, ainda, que de acordo com informações 

prestadas pela RFB, a empresa não possui processos similares junto ao Fisco. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Preliminarmente, tem-se que as mercadorias 
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apreendidas - com características de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como 

cigarros eletrônicos, e seus acessórios e refis - têm importação proibida pelo art. 1º da 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA ' RDC Nº 46, DE 28 DE AGOSTO DE 2009, 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, configurando, em tese, prática de 

crime de contrabando. No caso, a qualidade e a quantidade apreendida de cigarros eletrônicos 

se mostram incompatíveis com o consumo pessoal, dado que não se trata propriamente de 

'cigarro', mas sim de aparelho (de importação proibida) recarregável destinado ao uso 

prolongado por meses; denotam a destinação comercial. Caracterização do crime de 

contrabando que, em regra, não admite a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes 

2ª CCR: JF/PR/CAS-5003113-92.2019.4.04.7005, 750ª Sessão Ordinária ' 23-9-2019, Relator: 

Rogerio Jose Bento Soares do Nascimento; NF 1.25.000.003709/2021-75, 830ª Sessão 

Revisão-ordinária de 22-11-2021, Relator: Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 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 

Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 

259. Expediente: 1.16.000.003628/2021-84 - Eletrônico  Voto: 1526/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Recurso ao CIMPF. Notícia de Fato. Crime de desobediência. Suposto descumprimento de 

ordem judicial. Fixação de multa pelo juízo em caso de descumprimento. Promoção de 

arquivamento. Recurso do noticiante. Deliberação da 2ª CCR pela manutenção do 

arquivamento. Crime de desobediência não configurado. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. 

Precedente STJ. Recurso em face da deliberação da 2ª CCR. Manutenção da decisão recorrida 

por seus próprios fundamentos. Remessa do feito ao Conselho Institucional do MPF.  
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). 

O advogado Dr. Leonardo Magalhães Avelar acompanhou o julgamento do processo. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 

260. Expediente: JF/CE-0800373-

58.2017.4.05.8105-IPL - 

Eletrônico  

Voto: 1400/2022 Origem: GABPRM2-FAPF - 

FRANCISCO ALEXANDRE 

DE PAIVA FORTE  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado para apurar possível crime de estelionato em detrimento de 

patrimônio da União sob a administração militar. Supostas irregularidades praticadas no 

fornecimento de água potável por caminhões-pipa, em programa federal de 

abastecimento, cuja responsabilidade pela administração dos recursos, coordenação, 

fiscalização e execução do programa eram do Exército Brasileiro. Promoção de 

declinação de atribuições ao Ministério Público Militar. Revisão (Enunciado 32 da 2ª 

CCR). Competência da Justiça Militar para o delito em questão. Precedentes do STF: 

'(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à 

Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando 

há lesão ao patrimônio sob a administração militar (...).' (STF - HC 125.865/RJ - Relator: 

Min. Roberto Barroso - DJe 13-03-2018); '(...) havendo suspeita de fraude na 

comprovação da prestação dos serviços mediante a retirada de Módulos Embarcados de 

Monitoramento (MEM) de veículos credenciados (caminhões-pipa) e o consequente 

transporte e operação destes em carro de passeio, com o suposto fim de gerar prova para 

fins de pagamento por serviços realizados, configurada está a competência da Justiça 

Militar para o processamento e julgamento dos fatos narrados nos autos.' (CC 8.075/CE 

- Relator: Min. Alexandre de Moraes - 15-05-2019). Homologação do declínio ao 

Ministério Público Militar.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. Restou vencida a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

261. Expediente: JF-RJ-5011161-

78.2022.4.02.5101-*INQ 

- Eletrônico  

Voto: 1421/2022 Origem: GABPR38-CPDE - 

CRISTIANE PEREIRA 

DUQUE ESTRADA 
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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 28-07-2021, durante inspeção no aparelho de Raio-X situado no setor de 

embarque do Aeroporto Santos Dumont, o investigado foi flagrado portando, no 

interior de sua bagagem de mão, 11 (onze) munições 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). 

 

262. Expediente: 1.11.000.000055/2022-02 - Eletrônico  Voto: 1503/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada através do DIGI-DENUNCIA. 

A representação descreve o seguinte: 'A manifestante acima identificada compareceu a esta 

Procuradoria da República em Alagoas para representar em desfavor de seu ex-companheiro 

Sr. I. de F. M., CPF: *****. Relatou que o mesmo é Servidor Público, analista da Receita 

Federal e que se utiliza de seu cargo para benefício de si mesmo perante a Polícia Militar, 

Policia Civil e outros órgãos, em virtude de proteção de sua filha de nome I. B. P. M., que 

segundo seu relato é usuária de drogas e tem distúrbios mentais; que já foi diversas vezes 

ameaçada de morte pela I.; que já entrou com processo perante a justiça estadual em desfavor 

do Sr. I. por agressão; que o mesmo forneceu, na 3ª vara criminal de Santana do Ipanema, o 

endereço da Receita Federal como se fosse o seu endereço residencial e da sua filha'. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inicialmente, importante salientar que 

o servidor público tem domicílio necessário no local que exerce permanentemente suas funções, 

nos termos do art. 76, parágrafo único do CC. Assim, não há qualquer ilegalidade na indicação 

do endereço no qual exerce sua função como sendo seu domicílio. Em relação às supostas 

ameaça de morte e agressão sofridas pela representante, inexiste 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). 

 

263. Expediente: 1.15.000.001908/2021-95 - Eletrônico  Voto: 1535/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHÃO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, instaurada para apurar eventual de crime de descaminho (art. 334 do CP). Em 

operação de rotina de vigilância em São Luís/MA, os servidores da Receita Federal retiveram 

mercadorias de origem estrangeira (bonés, camisetas e bermudas), em 19-12-2019, em razão 

de indícios de infração punível com pena de perdimento. As mercadorias encontravam-se em 

uma loja. Na ocasião, foram apreendidas diversas mercadorias com indícios de 

contrafação/falsificação, especificamente utilizando-se das marcas NBA, MAJOR LEAGUE 

BASEBALL, NFL, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, SOCIEDADE ESPORTIVA 

PALMEIRAS E ADIDAS. O valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 182.071,55, ao 

passo que o valor estimado dos tributos devidos somou a quantia de R$ 49.698,54. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Constam dos autos, laudos de avaliação de 

autenticidade confeccionados pelas detentoras legais dos direitos autorais sob análise, nos quais 

constatou-se que os produtos apreendidos não foram produzidos por elas; e não foi autorizada 

sua comercialização pelo investigado. Assim, a origem dos produtos é desconhecida e 

nitidamente inidônea; trata-se, portanto, de mercadoria contrafeita. Por outro lado, somente se 

poderia falar em lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou mesmo em crime previsto 
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em tratado ou convenção internacional (art. 109, incisos IV e V, da CF), diante de indícios de 

importação de qualquer dos materiais utilizados na falsificação ou de exportação dos produtos 

falsificados, o que não se verificou no caso concreto. Assim, subsiste a apuração de crime contra 

registro de marca ou violação de direito autoral, previstos no art. 184 e art. 190, da Lei nº 

9.279/1996, que são de atribuição estadual. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

264. Expediente: 1.16.000.001016/2022-38 - Eletrônico  Voto: 1212/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de representação anônima registrada na Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos na qual o noticiante informa a possível prática de 

aliciamento de menor, em razão de um homem, por meio do Whattsapp, ter entrado em contado 

com a menor oferecendo dinheiro para entregar panfletos. Contudo, no decorrer da conversa, 

perguntou a menor se aceitaria encontrá-lo em troca de dinheiro. A Procuradora da República 

oficiante promoveu o declínio de atribuições em favor do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, pois o DDD do número do celular do suspeito é daquele Estado e destacou a 

ausência de atribuição do MPF para adoção de medidas investigativas. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possível prática do crime previsto no art. 241-D da 

Lei n. 8.069/90. 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). 

 

265. Expediente: 1.16.000.001498/2022-26 - Eletrônico  Voto: 1270/2022 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 da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF; o noticiante narra: (I) foi agredido pelo policial militar 

F.C.A., fora de serviço; (II) o agressor é irmão de sua ex-namorada; (III) o litígio teria 

acontecido por conta de um esbarrão. O Procurador da República oficiante entendeu que o 

suposto crime, a despeito de ter sido praticado por policial militar, se deu fora de serviço e sem 

repercussão federal; promoveu o declínio de atribuição em favor do MPDFT. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possível crime (art. 129, CP) praticado por 

servidor público estadual (policial militar), fora do exercício da profissão, em face 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 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). 

 

266. Expediente: 1.22.000.000384/2022-61 - Eletrônico  Voto: 1288/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. A noticiante relata ameaça por pessoa próxima de divulgação de uma foto íntima 

sua. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de 

lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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267. Expediente: 1.22.000.000688/2022-29 - Eletrônico  Voto: 1523/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
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; o noticiante narra, em síntese, que circula na internet a música homofóbica 

"Direito de Expressão" da banda skinhead Anti Narcose. O Procurador da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuição, com os seguintes fundamentos: (1) não houve manifestação 

do STF quanto à competência para o julgamento deste crime; (2) a 2ª CCR 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). 

 

268. Expediente: 1.25.008.000044/2022-59 - Eletrônico  Voto: 1401/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação anônima feita através da Sala de 

Atendimento ao Cidadão, a qual informa possível prática do crime previsto no art. 20, § 1º, da 

Lei nº 7.716/89. O noticiante descreve o seguinte: 'Em virtude de várias denúncias de células 

neonazistas na região sul do país, chamou minha atenção este veículo Fusca com a 

representação de uma águia de ferro que circula pelas ruas. A figura apresenta alterações, porém 

remete ao símbolo da águia que era amplamente utilizado pelo exército nazista'. O Procurador 

da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ante a ausência de interesse federal. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). No caso, não há, em princípio, 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. Precedente 2ª CCR: 1004397-47.2020.4.01.3807. 

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). 

 

269. Expediente: 1.26.000.000468/2022-56 - Eletrônico  Voto: 1529/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
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; o noticiante narra, em síntese: (1) a noticiada é mandante de vários crimes 

de homicídio na região do Recife e Madalena; (2) a noticiada faz parte de organização 

criminosa para a prática de homicídios, tráfico de drogas e coronelismo. 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). 

 

270. Expediente: 1.29.000.000778/2022-69 - Eletrônico  Voto: 1513/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela Polícia Federal, o qual noticia 

a possível prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, CP). O investigado teria utilizado 

cédula falsa de R$ 100,00 em um bar. O perito da Polícia Federal, em inspeção preliminar na 

cédula, concluiu se tratar de falsificação grosseira. A Delegada de Polícia Federal determinou 

o arquivamento da notícia-crime. Ainda, diante da constatação de falsificação grosseira, os 

Policiais Militares que haviam conduzido o investigado à delegacia, foram orientados a 

apresentar a cédula e os envolvidos no plantão da Polícia Civil. O Procurador da República 

oficiante promoveu o declínio de atribuição, com os seguintes fundamentos: possível prática 

do crime de estelionato; Súmula nº 73 do STJ (A utilização de papel moeda grosseiramente 

falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual). 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Diante da constatação, por 

parte do perito da Polícia Federal, de que se trata de falsificação grosseira de cédula, mostra-se 

aplicável o enunciado da súmula nº 73, STJ. Possível crime de estelionato 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). 

 

271. Expediente: 1.29.000.000974/2022-33 - Eletrônico  Voto: 1287/2022 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 feita através do DIGI-DENÚNCIA, a qual 

noticia que usuário da rede social Facebook de preconceito contra homossexuais: 'Tu é viado 

também. Não acredito. Que nojo. Tua mãe deve (sic) anda sempre triste do filho que tem.' 

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). 

 

272. Expediente: 1.30.001.000596/2022-67 - Eletrônico  Voto: 1217/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de representação de mulher brasileira, residente na cidade do 

Rio de Janeiro, com o seguinte teor: 'Fui vítima de estupro na Inglaterra, Manchester. Um 

homem chamado T. M. R ligado ao grupo me acusou de difamação no Brasil e o Ministério 

Público notou litigância no processo e me inocentou, visto que possuo atestado médico. (...)' 

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). 

 

273. Expediente: 1.30.001.000699/2022-27 - Eletrônico  Voto: 1514/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF; a noticiante narra possíveis irregularidades ocorridas em 

processo judicial que levou à sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar em Itaguaí. O 

Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições com os seguintes 

fundamentos: (1) as supostos irregularidades envolvendo servidores e autoridades estaduais 

está na esfera de competência da Justiça estadual; (2) não há afetação de bens, serviços ou 

interesses da União, que, nos moldes do art. 109, inciso IV da CF, justifique a competência da 

Justiça Federal para processar e julgar o feito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 - 2ª CCR). A noticiante apresentou manifestação bastante confusa, de difícil 

compreensão. Eis um trecho da manifestação: 'O Proc 011401-60.2016.8.19.0024 ao que parece 

consta uma desvalorização e desqualificação de uma atuação que segundo algumas falas não 

se encaixa, não é igual, não é comum e por tanto não é aceito. Neste processo a maioria das 

testemunhas declaram uma atuação voltada para a proteção integral de crianças e adolescentes, 

a dissidia contida na petição inicial apresentada ao Magistrado que culminou na liminar de 

afastamento foi esclarecida inclusive na decisão judicial consta 'o Conselho Tutelar como um 

todo apresenta falhas'. Apesar da descrição dos fatos desconexa, a noticiante faz menção a 

suposta 'vantagem com violência sexual de crianças e adolescentes'. Pode se tratar de notícia 

de possível crime sexual contra crianças e adolescentes. Não se verifica na manifestação da 

noticiante a existência de fato concreto a ser investigado pelo MPF. 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). 

 

274. Expediente: 1.30.001.000958/2022-10 - Eletrônico  Voto: 1530/2022 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 meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual a noticiante narra, em síntese: (1) seu celular foi 

grampeado; (2) que é vítima de boicote e difamação. A Procuradora da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuições com os seguintes fundamentos: não se observa, em 

princípio, qualquer crime cuja apuração, na forma do art. 109 da Constituição da República, 

justifique a atuação dos órgãos de persecução federal, tendo em vista a inexistência de violação 

a bens, serviços ou interesses da União, o que acarreta, consequentemente, na falta de atribuição 

do Ministério Público Federal para a investigação. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possível crime 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). 

 

275. Expediente: 1.30.001.000992/2022-94 - Eletrônico  Voto: 1487/2022 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 anônima realizada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão, na qual o noticiante narra a ocorrência de venda de drogas em comunidade do Rio 

de Janeiro; falsificação de documentos públicos (certidão de nascimento) e estelionato contra 

particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Ausência de 

indícios da prática do crime de tráfico internacional de drogas. Inexistência de prejuízo a bem, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do 

Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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276. Expediente: 1.30.001.001008/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1538/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícias de Fato, cujos objetos são conexos, autuadas a partir de manifestações apresentadas 

por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, as quais noticiam possível esquema de 

pirâmide financeira; uma das noticiantes narra, em síntese: (I) uma colega de trabalho falou-

lhe de uma empresa de investimentos onde o valor dos rendimentos era 15% sobre o valor 

aportado na empresa; (II) este rendimento seria depositado mensalmente na conta do cliente; 

(III) após um ano do dinheiro investido, a empresa devolveria o capital ou o cliente poderia 

renovar o investimento; (IV) fez uma transferência de R$ 5.000,00 e depois de R$ 20.000,00 

para a referida empresa; (V) desistiu de investir e solicitou a devolução dos valores, sem 

sucesso. O noticiante do procedimento apenso narra situação semelhante. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que 

se caracteriza por oferecer a seus associados/investidores uma perspectiva de lucros, 

remuneração e benefícios futuros irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar 

indevidamente recursos da vítima; enquadra-se, em tese, em crime de estelionato e/ou crime 

contra a economia popular. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime 

contra o sistema financeiro nacional. Ausência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: 

Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-21. Homologação do declínio de atribuições em favor 

do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

277. Expediente: 1.30.001.002610/2021-86 - Eletrônico  Voto: 1420/2022 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 de particular. O noticiante relata a possível 

prática de "pirâmide financeira" por empresa que se autointitula como associação. Segundo 

relato, a empresa prometia rentabilidades fixas desproporcionais aos praticados no mercado. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Trata-se de esquema 'Ponzi', 

fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus 

associados/investidores uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais; 

esse esquema também não oferece uma oportunidade real de investimento, mas se difere da 

pirâmide pois o 'investidor' não precisa atrair novos investidores; orquestração de golpe com o 

intuito de captar indevidamente recursos da vítima; enquadra-se, em tese, em 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 ao Ministério Público 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

278. Expediente: 1.30.001.002848/2021-10 - Eletrônico  Voto: 1268/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de registro de ocorrência oriundo da Polícia Civil do Rio de 

Janeiro. O noticiante narrou, em síntese, o seguinte: (1) é sócio da empresa IPSYSTEMS, que 

possui um contrato com a Eletronuclear desde Julho de 2014; (2) o contrato consiste em alugar 

todo o parque de equipamentos de telefonia e videoconferência; instalar, configurar e dar 

manutenção nos referidos produtos; (3) a empresa IPSYSTEMS subcontratou uma outra 

empresa, a N.C.T.I. LTDA., que tem o noticiado como sócio; (4) para atender esta demanda, a 

IPSYSTEMS comprou todos os equipamentos acima mencionados e com eles, foram 

adquiridos junto ao fabricante CISCO, um contrato de garantia chamado SMARTNET que 

funciona como se fosse um seguro de todos estes produtos; (5) em caso de eventual falha ou 

queima do produto, a empresa tem direito de repor a peça defeituosa sem custos adicionais, 

assim como abrir chamado junto ao TAC do fabricante para resolução de qualquer problema 

de configuração e atualização de firmware e softwares necessários para utilização dos 

equipamentos; (6) no dia 7 de Abril de 2020, um ex-colaborador da IPSYSTEMS, A.R.C.C., 

sócio da empresa N.C.T.I. LTDA., conseguiu abrir um chamado junto ao fabricante, uma data 
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na qual tanto o contrato da IPSYSTEMS com a Eletronuclear, quanto o SMARTNET estariam 

oficialmente vencidos; (7) o noticiante supõe que o noticiado está utilizando algum número de 

contrato e informações que pertencem a empresa da IPSYSTEMS e está atuando como se fosse 

o noticiante. A Procuradora da República oficiante entendeu que prática de crime em 

detrimento de sociedades de economia mista (natureza jurídica da Eletrobrás) não ofende, 

diretamente, bem, serviço ou interesse federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 - 2ª CCR). De fato, (I) em princípio, não se verifica lesão direta a bens, serviços ou 

interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas; (II) ao que parece, 

eventuais crimes verificados, deram-se entre particulares e pessoas jurídicas de direito privado; 

(III) além disso, ainda que se considere que a Eletronuclear é vítima de possível crime, não se 

verifica a competência da Justiça Federal; 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). 

 

279. Expediente: 1.30.001.002999/2021-60 - Eletrônico  Voto: 1267/2022 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 meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF; o noticiante (92 anos) narra, em síntese, o seguinte: (1) foi 

procurado por representantes de empresa com uma proposta de investimento em cripto moedas; 

(2) posteriormente, compareceram no local de trabalho do noticiante e fizeram outra proposta 

de investimento, um contrato de mútuo no valor de R$ 1.000.000,00; (3) o noticiante entendeu 

que se trata de método de conquista de consumidores idosos, com promessas enganosas, 

convencendo-os a firmar contrato de risco, sem nenhuma garantia, configurando, em tese, 

infração penal prevista no artigo 171, CP. O Procurador da República oficiante entendeu que 

não há crime federal a ser investigado, uma vez que se trata de possível lesão levada a cabo em 

desfavor de particular que, embora pessoa idosa e hipervulnerável, não apresenta lesão a 

interesse ou serviço federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possível crime de estelionato 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). 

 

280. Expediente: 1.30.001.003925/2021-41 - Eletrônico  Voto: 1286/2022 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 encaminhada pela Sala de Atendimento ao 

Cidadão, a qual noticia atos comuns e alguns obscenos cometidos por um indivíduo. A notícia 

descreve que o noticiado ' (sic) passa com penis de fora rocando na parede me olhando 

fixamente. Fiquei sabendo tambem que ele manda matar os viciados.sua funçäo também acho 

no trafico. Minha avó luna ruth benamor de araujo de 92 anos afirmou na cara dele que ele 

matou mousinho sebastiao de araujo no hospital carlos chagad na data de 06/01/2015 por 

sufocamento na geladeira do necroterio do hospital.recebeu o seguro de vida e distribuiu parte 

a familia sua ex sandra e seus ex cunhados.passou de novo me olhando com medo da 

denuncia.mas eu conheco ele fez isso so pra ter forca depois pois toda denuncia tira forca dele 

contra mim.Eu falei tira o seguro da minha avo e ele de maneira nenhuma.' Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de lesão direta a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação 

capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 

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: 1.30.001.004554/2020-33 - Eletrônico  Voto: 1284/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa apresentada na Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF. O representante narra que estaria sendo vítima de ameaça 

(art. 147 do CP) em razão da atuação de milícia na zona oeste da cidade 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). 

 

282. Expediente: 1.34.001.001357/2022-85 - Eletrônico  Voto: 1356/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de representação de S.A.P, a qual narra, em síntese, o seguinte: 

(1) o número de celular '55 11 *********' foi adicionado à sua conta privada no aplicativo da 

rede social Instagram e fez anúncio de venda de eletrodomésticos; e (2) seu e-mail pessoal no 

provedor UOL foi bloqueado, pois tentaram acessar seu correio eletrônico. O Procurador da 

República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, haja 

vista a ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª 

CCR). 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 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). 

 

283. Expediente: 1.34.001.001903/2022-88 - Eletrônico  Voto: 1502/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, instaurada para apurar possível prática de crime contra criança e/ou 

adolescente. 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. Segundo consta dos autos, o referido usuário, em sala de bate papo do 

UOL, encaminhou, reservadamente, ao usuário "dom severo" a seguinte mensagem: "Sentir a 

porra quente de um menino entre 13 e 16 anos". 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 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, 
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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). 

 

284. Expediente: 1.34.010.000058/2022-14 - Eletrônico  Voto: 1269/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

RIBEIRAO PRETO-SP  
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; o noticiante narra, em síntese, o seguinte: (I) contratou um 

empréstimo com pessoa chamada G.S., suposto consultor financeiro da empresa F.S.C.; (II) o 

suposto consultor financeiro solicitou que o noticiante realizasse alguns depósitos antecipados, 

o noticiante realizou transferências bancárias no valor total de R$ 6.390,99, em proveito de 

pessoas diversas; (III) posteriormente, percebeu que fora vítima de um golpe. O Procurador da 

República oficiante entendeu que não há crime de competência da Justiça Federal. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possível crime de estelionato 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). 

 

Outras deliberações(Declínio) 

285. Expediente: 1.29.000.000942/2022-38 - Eletrônico  Voto: 1418/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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 

Porto Alegre/RS. Prática das seguintes infrações: 1) Não apresentar notas fiscais, após 

notificado; 2) Não apresentar os Livros de Movimentação de Combustíveis; 3) Não possuir ou 

não manter atualizados os documentos da fase de outorga da autorização, após notificado. 

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). As 

infrações das disposições contidas na Lei nº 9.847/99, que preveem regras sobre a fiscalização 

das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, impõem aos seus 

transgressores as sanções administrativas previstas no referido diploma legal, mas, por si só, 

não configuram crimes. 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). 

 

Homologação de Arquivamento 

286. Expediente: JF/CRI/SC-5000349-

50.2021.4.04.7204-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1272/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 

ELOI FRANCISCO ZATTI 

FACCIONI  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica 

(art. 299, CP); (1) o investigado teria prestado declaração falsa em requerimento para 

aquisição de arma de fogo; (2) o investigado teria omitido que respondia a ação penal ao 

dar entrada no requerimento no Sistema Nacional de Armas (SINARM); (3) em sede 

policial, declarou que, quando apresentou o requerimento e demais documentos para a 

aquisição de arma de fogo, desconhecia qualquer ação penal a que estivesse respondendo 

ou inquérito policial; (4) a autoridade policial entendeu não estar configurada a prática 

delitiva, uma vez que a conduta de inserir dados infundados em requerimento de aquisição 

de arma de fogo, tendo em vista a presunção relativa do documento, comporta prova em 

contrário. O Procurador da República oficiante entendeu que a apresentação de declaração 

perante o próprio Órgão de Polícia Federal esvazia o potencial lesivo da falsidade 
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ideológica do documento, tendo em vista que todas as declarações são conferidas, como 

de fato ocorreu, culminando no indeferimento do pedido diante da discrepância das 

informações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, (I) não se 

verifica a prática do crime de falsidade ideológica, por ausência de potencialidade lesiva 

na conduta investigada; (II) a informação apresentada no referido requerimento estava 

sujeita a verificação por parte da autoridade respectiva; (III) nesse sentido, mutatis 

mutandis, o TRF 2ª Região: 'A falsidade ideológica presente no formulário de identificação 

de infrator não possui potencialidade lesiva, pois, para a transferência da infração de 

trânsito para terceiro, necessariamente haveria consulta ao Sistema Integrado de Trânsito 

- SIT, no qual já constava o cancelamento da CNH do condutor indicado desde 30/07/2012, 

data anterior à infração de trânsito, devendo ser mantida a absolvição, com fulcro no art. 

386, III, do CPP' [0001799-93.2015.4.02.5001 (TRF2 2015.50.01.001799-8); Classe: 

Apelação - Recursos - Processo Criminal; Órgão julgador: 2ª TURMA 

ESPECIALIZADA; Data de decisão 01/10/2020; Data de disponibilização 06/10/2020; 

Relator MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO]. (IV) Além disso, a 

justificativa apresentada pelo investigado mostra-se plausível, uma vez que consta dos 

autos, quanto à ação penal à qual responde o investigado, que ele não foi encontrado no 

endereço fornecido na referida ação e foi citado por edital, tendo decorrido o prazo sem 

oferecimento de defesa. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

287. Expediente: JF/CRI/SC-5010077-

18.2021.4.04.7204-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1215/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 

ELOI FRANCISCO ZATTI 

FACCIONI  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO EM 

DESFAVOR DA CEF MEDIANTE USO DE COMPROVANTE DE RENDA 

ADULTERADO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO 

NÃO APROVADA PELA CEF. BAIXA QUALIDADE DOS DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO NOS 

DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial, instaurado para apurar suposta prática de 

estelionato consistente na solicitação de financiamento para construção em terreno próprio 

junto à Caixa Econômica Federal por A. C. M., mediante a utilização de comprovante de 

renda adulterado. 1.2. Consta que A.C. M. solicitou o financiamento por intermédio de J. 

G. F., correspondente da CEF na lotérica Araranguá Loterias, ao encaminhar cópia de 

comprovante de renda e documento de identificação. 1.3. A CEF informou que o 

correspondente da instituição financeira é responsável pela negociação com o cliente e 

arrecadação de toda documentação para concessão de crédito habitacional. Após esta 

etapa, a documentação é encaminhada para área de Conformidade da CEF, a qual analisa 

e aprova ou não a documentação, que não foi aprovada neste caso. 1.4. A.C. M. declarou, 

em síntese, o seguinte: (1) solicitou o financiamento por intermédio de J. G. F.; (2) também 

utilizaria o FGTS para construção no terreno que havia adquirido. (3) Durante as tratativas 

para concessão do financiamento, encaminhou fotos de seus comprovantes de renda e que 

ao ser questionado por J. G. F. sobre os comprovantes, encaminhou novamente, com a 

ajuda de seu filho, em formato PDF. 1.5. J. G. F. afirmou, basicamente, o seguinte: (1) é 

correspondente bancária e que auxiliou A. C. M. na solicitação do financiamento, de início, 

para compra do terreno e construção, posteriormente alterado para construção. (2) O 

financiamento não foi aprovado, em razão da baixa qualidade da documentação enviada, 

mas não houve adulteração. 1.6. A Autoridade Policial apresentou Relatório Final; sugeriu 

o arquivamento, pois 'verifica das cópias de documentos que acompanham a denúncia da 

CEF, de fato um dos comprovantes de rendimento é legível, e refere-se ao mês de janeiro 

de 2021, com valor de R$2.390,61, porém o outro é incompreensível, estando legível o 

mês e ano, referindo-se também a janeiro de 2021, e abaixo estando razoavelmente legível 

apenas o valor de R$2.608,99, que ao que consta dos demais documentos dos autos 

corresponde ao salário de A C M de dezembro de 2020, mas que de pronto, se fosse 

encaminhado para a CEF, a irregularidade, se houvesse, seria identificada, e certamente, 

com relação ao valor, não alteraria o resultado do financiamento, em razão do valor final 

dos holerites serem aproximados. Acrescente-se que a cópia apresentada não poderia ser 

considerada documento para concessão de financiamento em razão da sua qualidade, posto 

que quase que totalmente ilegível, ressaltando-se que, conforme citado pela própria CEF, 

os documentos teriam sido apresentados ao correspondente e não foram recebidos pela 

CEF em razão do financiamento não ter sido concedido.' 1.7. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes fundamentos: (1) os documentos 

foram analisados pela CEF, sem que houvesse perícia para detectar a suposta falsidade. Na 

verdade a suposta adulteração se baseia em documentos digitalizados, os quais se constatou 
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serem ilegíveis; (2) não há provas da materialidade do crime, quando os elementos colhidos 

indicam a baixa qualidade da digitalização dos documentos; (3) a pouca diferença entre os 

valores de renda apresentado, não altera a situação econômica do investigado 'a ponto de 

lhe conferir vantagem negocial.' 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. 

Da análise dos autos, não há indícios mínimos da materialidade do crime, haja vista que a 

prova carreada aos autos indicam a baixa qualidade da digitalização dos documentos e não 

a sua adulteração. 4. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

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

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

 

288. Expediente: JF/IMP/MA-1002307-

59.2021.4.01.3701-IP - Eletrônico  

Voto: 1351/2022 Origem: GABPRM2-PHC - 

PAULO HENRIQUE 

CARDOZO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 241-

A E ART. 241-B DA LEI 8.069/90 (ECA). DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE 

PORNOGRAFIA DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE PELA INTERNET. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO DA 

AUTORIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS INVESTIGATIVAS ÚTEIS À 

PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE 

DAS INVESTIGAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito 

Policial, instaurado a partir do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 88/2020-

URCOP/SRCC, o qual informa a disseminação e armazenamento de material de 

pornografia infantil por meio da rede peer to peer, em conexão de internet nos dias 29 a 30-

03-2020, pela provedora Júpiter Telecomunicações e Informática Ltda, localizada na 

cidade de Imperatriz/MA. 1.2. Os dados foram acessados pelo IP 189.90.38.106, cujo 

possível autor do crime foi identificado como sendo L. A. R. 1.3. Em diligências veladas, 

contatou-se que L. A. R. é proprietário da empresa V.N., que retransmite conexão de 

internet para terceiros, serviço do qual extrai o sustento de sua família. L. A. R. acrescentou, 

ainda, que disponibiliza seus serviços para 120 clientes e que os equipamentos foram 

apreendidos por determinação judicial, nos autos da medida cautelar n. 10450-

48.2020.8.10.0001. 2. A Autoridade Policial pontuou que as diligências possíveis e 

efetivadas não elucidaram a autoria: 'Pela informação policial ficou claro também que o 

envolvido não se tratava de usuário privado comum, mas, sim, de um retransmissor 

irregular de conexões para outras pessoas (...). Assim, o autor do crime não seria ele, mas 

um de seus clientes, ou pessoas vinculadas a um de seus clientes. (...) A resposta do 

provedor de Internet finalmente foi apresentada às fls. 41, sem que se conseguisse 

identificar o usuário da conexão responsável pela transmissão dos arquivos contendo 

material pornográfico infantil ou adolescente. O citado provedor de conexão não atribuía 

um endereço IP único a cada usuário ou, ao menos, registrava a atribuição de determinada 

porta especificada pelo protocolo NAT, de modo a deixar rastreável a atividade do usuário 

no provedor. (..) não há gravação de arquivos de logs no serviço de provedor de conexão 

secundário para possibilitar a identificação do usuário das conexões, motivo pelo qual não 

restou qualquer linha investigativa viável para identificar o autor do crime.' 3. A 

Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por ausência de justa causa 

para ação penal, pois não foi possível identificar o autor do crime. 4. Ausência de outras 

medidas investigativas úteis para alterar o contexto fático probatório. Ausência de justa 

causa para continuidade das investigações. 5. Homologação do arquivamento, com a 

ressalva do art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

289. Expediente: JF/MOC-1006678-

73.2020.4.01.3807-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 1533/2022 Origem: GABPRM1-AVP - 

ALLAN VERSIANI DE 

PAULA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de apropriação 

indébita (art. 168 do CP); os administradores de sociedade empresária prestadora de 

serviço da Caixa Econômica Federal (correspondente CAIXA AQUI), teriam deixado de 

repassar à Caixa Econômica Federal os valores provenientes do exercício da atividade de 

representante bancário. Conforme informações apresentadas pela Caixa Econômica 

Federal, os responsáveis pela empresa justificaram que o atraso se deu (I) em razão de 

encargos trabalhistas decorrentes da demissão de funcionários e (II) devido à ocorrência 

de assalto no estabelecimento comercial. Em sede policial, os investigados informaram 

que a quantia pendente de pagamento/repasse à Caixa Econômica Federal foi objeto de 

renegociação. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal informou que a empresa 
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investigada encontra-se adimplente com o pagamento da renegociação da dívida. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial, com 

os seguintes fundamentos: (1) os elementos de prova colhidos na investigação 

demonstram inexistir o animus domini por parte dos investigados; (2) os investigados 

celebraram com a instituição bancária contrato de renegociação de dívida (dezembro de 

2015), o qual vem sendo regularmente adimplido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inc. IV). Pelo que consta dos autos, parece ter havido descumprimento do contrato 

por parte da empresa investigada; no entanto, não há indícios suficientes de que tenha 

havido a prática do crime de apropriação indébita. Trata-se de questão a ser resolvida na 

seara adequada, fora do âmbito do Direito Penal; com efeito, houve renegociação da 

dívida, a qual, pelo que consta dos autos, vem sendo regularmente adimplida. Ausência 

de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

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

 

290. Expediente: JF-RDO-1000585-

91.2020.4.01.3905-IP - 

Eletrônico  

Voto: 1399/2022 Origem: GABPRM1-RMS - 

RAFAEL MARTINS DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado para apurar a suposta prática do crime do art. 149 do CP. 

O indiciado manteria trabalhadores em condição análoga à de escravo em uma fazenda 

localizada no município de Sapucaia-PA. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento em razão da ausência de indício de materialidade. Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, a autoridade policial 

realizou diligência no local, com colheita de informações de testemunhas e registro 

fotográfico, não verificou ilegalidade alguma. A Procuradoria do Trabalho, no 

Município de Marabá-PA, informou que tramitou na Procuradoria do Trabalho 

Inquérito Civil, instaurado em face de uma fazenda de propriedade do indiciado, o qual 

foi arquivado em setembro de 2021, em razão de adequação da conduta do investigado 

no curso do procedimento. Já quanto a outra fazenda, na qual estaria ocorrendo o 

trabalho em condição análoga à de escravo, não foram localizados registros de 

investigação. Inexistência de indícios de materialidade. 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). 

 

291. Expediente: 1.00.000.006059/2022-70 – Eletrônico 

(0600066-63.2020.6.19.0204)  

Voto: 1515/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 354-A DO CÓDIGO ELEITORAL. 

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO LEGAL. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ ELEITORAL. CRIME NÃO 

CONFIGURADO. DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DOS VALORES COM A 

CAMPANHA ELEITORAL. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. A APLICAÇÃO 

DE SANÇÃO EXTRAPENAL É SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO 

ILÍCITO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 

possível prática do crime previsto no art. 354-A do Código Eleitoral. Supostas irregularidades 

na prestação de contas de candidata ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2018. 1.1. 

Consta dos autos que as contas da referida candidata não foram apresentadas no prazo legal; a 

candidata teria recebido os recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha, no valor de R$ 4.000,00. Em entrevista com agentes da Polícia Federal a candidata 

declarou o seguinte: (I) não foi eleita; (II) gastou os valores (R$ 4.000,00) com pagamento das 

pessoas que trabalharam na campanha; (III) não prestou contas junto ao TRE porque o partido 

estava cobrando para realizar essa prestação; (IV) ela não tinha dinheiro para pagar; (V) acostou 

nos autos 4 recibos de R$ 1.000,00 que comprovariam o pagamento de pessoal na campanha. 

Em entrevista com agentes da PF, duas pessoas declararam que receberam os valores conforme 

os recibos apresentados pela candidata investigada, para trabalho em sua campanha eleitoral; 

ambos confirmaram suas assinaturas no recibo e o recebimento da importância de R$ 1.000,00. 

1.2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do feito, com os seguintes 

fundamentos: a materialidade do delito não se consumou, em razão da ausência do resultado 

naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo de locupletamento do agente, pois 

no caso em tela a candidata acostou aos autos documentação que comprova não ter se 

apropriado do dinheiro, utilizando-o em sua campanha eleitoral. 1.3. O Juiz Eleitoral discordou 

do arquivamento; entendeu que, identificada a objetividade jurídica do tipo penal em análise, o 

fato de a candidata recebedora de valores provenientes de fundo de natureza pública não ter 

apresentado a comprovação dos gastos, em conformidade com os ditames legais, já parece 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 193 

 

 

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. 

 

vulnerar o bem jurídico tutelado, em que pese entendimento diverso defendido pelo MPE. Isso 

porque restou inviabilizada a fiscalização de como a candidata utilizou-se desses valores, 

comprometendo, sobremaneira, a verificação da lisura com que os atores do processo eleitoral 

devem se portar. Ademais, a omissão da candidata mostrou-se penalmente relevante, vez que 

descumprido dever legal imposto aos demais candidatos, ocasionando desequilíbrio na disputa 

do pleito. 2. Remessa dos autos à 2ª CCR, conforme o Enunciado nº 29 da 2ª CCR. 2.1. Assiste 

razão ao Promotor Eleitoral oficiante ao alegar que 'a materialidade do delito não se consumou, 

em razão da ausência do resultado naturalístico do tipo penal caracterizada pela falta de dolo 

de locupletamento do agente, pois no caso em tela a candidata acostou aos autos documentação 

que comprova não ter se apropriado do dinheiro, utilizando-o em sua campanha eleitoral'. 2.2. 

De fato, a candidata investigada apresentou provas de que utilizou os valores em questão na 

sua campanha eleitoral; apresentou justificativa plausível para a ausência de prestação de 

contas. Subsidiariedade do Direito Penal. A aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a 

prevenção e repressão do ilícito. Precedente 2º CCR (NF nº 1.00.000.001163/2021-97, Rel. 

Alexandre Camanho de Assis, unânime, 796ª Sessão Ordinária de 01/02/2021). 3. 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). 

 

292. Expediente: 1.13.000.000092/2022-38 - Eletrônico  Voto: 1413/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PATOS 

DE MINAS-MG  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de manifestação protocolizada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o noticiante relata fato que pode configurar o crime de injúria racial (CP, art. 

104, §3º). O noticiante informa que usuária da rede social Instagram, teceu ofensas de cunho 

racista em desfavor de terceira pessoa; as ofensas consistiram em ataques à raça da vítima, 

ironias ao seu cabelo e boca e utilização de emojis com figuras de macaco. De acordo com os 

autos, a ofensa seria a seguinte: 'N sei o q é pior essa gengiva, essa branquitude forçada ou esse 

alisado a força' [sic]; em seguida postou três emojis de macaco. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a conduta discriminatória narrada na manifestação foi 

direcionada a uma pessoa certa, específica, determinada, e não a um grupo ou coletividade, 

razão pela qual configura o tipo penal descrito no art. 104, § 3º do CP. Não se desconhece que 

em recente decisão o Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do HC 154.248/DF, que o 

crime de injúria racial configura uma espécie de racismo; no citado julgado, onde a ré pleiteava 

o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, decidiu-se que o crime de injúria racial, tal 

qual o racismo, é imprescritível e inafiançável, conforme previsto na Constituição Federal (art. 

5º, inciso LXII). Segundo o Ministro Relator, o legislador aproximou os tipos penais de racismo 

e injúria, inclusive quanto ao prazo da pretensão punitiva, ao aprovar a Lei nº 12.033/2009, que 

alterou o parágrafo único do artigo 145 do CP para tornar pública condicionada a ação penal 

para processar e julgar os crimes de injúria racial. Observa-se, assim, que a recente decisão do 

STF limitou-se a considerar o crime de injúria racial como inafiançável e imprescritível; 

entretanto, tratado-se de um crime que ofende a honra de pessoa determinada, tem-se necessária 

a representação da vítima para que se proceda o início da persecução penal. No caso, os fatos 

foram noticiados por terceira pessoa que não a vítima, carecendo o MPF de condição de 

procedibilidade. Aplicação do art. 5º, § 4º, do CPP, que estabelece: 'O inquérito, nos crimes em 

que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.' Ausência de 

representação do ofendido. Crime de ação penal pública condicionada à representação (CP, 

artigo 145, parágrafo único). Falta de justa causa para o prosseguimento do presente feito. 

Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

293. Expediente: 1.13.000.001518/2021-90 - Eletrônico  Voto: 1273/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de carta encaminhada pela liderança do povo Mura, da Terra 

Indígena do Lago do Piranha; o noticiante narra que o noticiado foi à casa de um indígena 

'perguntar como está a situação do terreno do indígena [...] com o pai dele, se a documentação 

de compra está tudo certinho, e que deseja falar com ele para acertar tudo'. O Procurador da 

República oficiante entendeu que 'não houve violência entre ambos, apenas uma rápida 

discussão na qual o representado falou de forma agressiva'. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Diante dos fatos narrados pelo noticiante, não se verifica a existência de 
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indícios da prática de crime; ausência de indícios da prática do crime de ameaça. Homologação 

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

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

 

294. Expediente: 1.16.000.000485/2022-30 - Eletrônico  Voto: 1504/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação sigilosa feita através do DIGI-DENUNCIA. 

O noticiante escreve 'acredito firmemente se tratarem de pornografia infantil' vídeos postados 

em um site de conteúdo sexual. O noticiante relata 'que para mim são claros menores de idade 

tendo relação sexual com travesti/mulher trans'. O Procurador da República oficiante entendeu 

não há materialidade delitiva, visto que um dos links tem a indicação de que se trata de 'menino 

['] 18 aninhos'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, de fato, não 

há qualquer prova mínima de que os rapazes que aparecem nos vídeos mencionados seriam 

menores de idade. A percepção pessoal do manifestante em achar que se trata de adolescente 

não permite a instauração de procedimento investigatório. Ausência de materialidade. 

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

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

 

295. Expediente: 1.18.000.001665/2021-83 - Eletrônico  Voto: 1361/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA 

(ART. 4º DA LEI Nº 7.492/86). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE 

CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 

notícia-crime da Comissão de Valores Mobiliários para investigar conduta que pode, em 

princípio, configurar crime de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei 7.492/86). 1.1 Conforme consta 

do Processo Administrativo em trâmite na CVM, a conduta teria por base a emissão de uma 

procuração irregular, por parte de uma corretora de valores, conferindo ao cidadão M.J. poderes 

de administração sobre fundos de investimentos sob gestão da 'TG C.', dentre os quais o 'Royal 

Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial'. O referido P.A. na CVM 

teria tido início a partir da representação do investidor P.Z., na qual afirma que M.J. praticava 

atos de gestão de carteiras de investimento irregularmente, sem ser diretor estatutário da 'TG 

C.'. 1.2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por não restar configurada a 

prática de gestão fraudulenta, concluindo que 'as irregularidades apontadas pela Comissão de 

Valores Mobiliários, devidamente investigadas e sancionadas pela Autarquia dentro de seus 

poderes de regulamentação e controle do mercado financeiro, são ilicitudes de caráter cível e 

administrativo que, embora graves, não configuram crime.' 1.3. Revisão do arquivamento (LC 

n° 75/93, art. 62, IV). 2. Conforme consta dos autos, no curso da investigação administrativa, 

o representante da 'TG C.' afirmou, em suma, o seguinte: (1) o fundo Royal Bank 'tem como 

único cotista o Fundo Brasil', o qual 'tem como cotistas o Sr. P.Z. e demais sociedades por ele 

controladas'; (2) a `estrutura' desse `Fundo Brasil' foi 'transferida para a TG C. em agosto de 

2015', ocasião em que seu patrimônio líquido era de pouco mais de R$ 342,9 milhões; (3) em 

2019, a TG Core entregou a gestão do `Fundo Brasil' a Paulo Zarzur com rentabilidade de 57% 

e patrimônio líquido de mais de R$ 547,2 milhões. (4) 'a TG C. sempre tentou se adaptar e 

atender o Sr. P.Z. da melhor maneira possível dentro de suas atribuições'. (5) O referido 

representante que as relações comerciais entre a 'TG C.' e P.Z. tiveram início 'por intermédio 

do Sr. M.J.', que a procuração foi emitida a pedido do próprio reclamante P.Z., para facilitar a 

comunicação dele com prestadores de serviços dos fundos em que investe, e que o instrumento 

não foi utilizado para a prática de qualquer ato de gestão. 2.2. O Sr. M.J., por sua vez, disse que 

nunca realizou gestão de recursos, mas prestava somente `assessoria', `auxílio e consultoria 

financeira' a P.Z., e isso desde o ano de 2011 e `por insistência' dele. 2.3. O investidor P.Z., por 

fim, questionou as decisões de investimento da gestora, 'TG C.', em especial a aquisição de 

`CRI de emissão da Fortesec' e de `CCB Makaira' com 'falta de diligência' e acarretando-lhe 

perdas financeiras; disse que o resgate do saldo remanescente do Fundo teria sido pago com 

`atraso de mais de três meses' e sem a multa de 0,5% que lhe seria devida; afirmou que a 

demonstração financeira do Fundo foi auditada e indicou rendimentos, respectivamente, de 

22,4% em 2016; 18,98% em 2017; 15,23% em 2018; e apenas 1,08 % em 2019. Questiona a 

baixa rentabilidade em 2019. 2.4. Diante dos fatos trazidos, a representação deixa claro que a 

queixa de P.Z. é primordialmente sobre a suposta baixa rentabilidade de seus investimentos, 
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sob gestão da 'TG C.', em especial no ano de 2019, que lhe teria rendido apenas 1% (um por 

cento) de ganho sobre o patrimônio. 2.5. Desse modo, como bem destacou o Procurador da 

República oficiante, "sob o enfoque penal, a "falta de diligência" ou erro e ineficiência na 

aplicação de recursos de terceiros não configurará, necessariamente, crime de gestão 

fraudulenta, assim como o mero resultado insatisfatório da gestão financeira, haja vista que o 

delito do artigo 4º da Lei 7492/86 não admite versão culposa, não se punindo eventual 

imprudência, imperícia ou negligência na administração de instituição financeira, quando 

desprovidos de dolo." 2.6. Especificamente sobre a conduta da instituição financeira de emitir 

procuração irregular dando poderes de administração a M.J., observa-se que tanto este quanto 

a "TG C." afirmaram que essa procuração nunca foi efetivamente utilizada, mas teria sido 

emitida com um propósito meramente moral, para satisfazer um investidor centa-milionário 

que desejava acompanhar e fiscalizar, a distância, a gestão de seu patrimônio através de um 

preposto de sua confiança. 2.7. Além disso, não há evidências de que P.Z. tenha sido enganado 

ou submetido a erro em virtude da mencionada procuração, pois os indícios apontam não apenas 

que ele tinha conhecimento dela, mas que também teria partido dele a iniciativa de emissão da 

procuração dando poderes a M.J.. 2.8. Diante disso, observa-se dos autos que não foi apontado 

um único ato concreto e específico de gestão de fundos de investimento pela pessoa de M.J.. A 

CVM concluiu, em suma, que M. J. recebeu uma procuração ilícita para atuar em nome da "TG 

C."; que ele usava e-mail corporativo e se apresentava como se fosse representante da "TG C.", 

mas não apontou algum ato ou decisão que configure efetiva gestão de recursos. 2.9. Os fatos 

apontados pela CVM configuram irregularidades e ilicitudes graves, sob a ótica cível e 

administrativa, a serem examinado no âmbito do exercício da competência legal da CVM. Com 

efeito, cabe à CVM, eventualmente, aplicar aos envolvidos sanções de suspensão, inabilitação 

ou proibição de atividades sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, após 

competente processo administrativo. Todavia, sob o aspecto criminal, as irregularidades não se 

enquadram no crime do art. 4º da Lei nº 7.492/86. 2.10. Com efeito, incorre no crime de gestão 

fraudulenta alguém que realmente pratique algum ato específico e concreto de gerência, 

controle, direção ou administração sobre instituição financeira. 2.11. O fato de se apresentar 

falsamente em currículo profissional, ou de emitir ou receber uma procuração ilícita, por si só, 

não configura ato de gestão, se não restar demonstrada a efetiva utilização do instrumento de 

mandato para controlar e dirigir decisões concretas da pessoa jurídica. 2.12. Homologação do 

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

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

 

296. Expediente: 1.18.003.000212/2020-29 - Eletrônico  Voto: 1416/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE RIO 

VERDE/JATAÍ-GO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato, instaurada a partir de manifestação protocolada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, relata suposto uso indevido de Proposta Técnica de Estabilização de Talude via 

Hidrossemeadura e Controle de Erosão pela empresa R.S., perante as empresas RUMO e 

VALEC, responsáveis por coordenar as obras da Ferrovia Norte-Sul. A noticiante narrou, em 

síntese, o seguinte: (1) foi contratada pela empresa RS., para elaborar Proposta Técnica a ser 

apresentada às empresas Rumo e Valec em procedimento licitatório, tendo como objeto a 

execução de Estabilização de Talude na Ferrovia Norte-Sul; (2) a empresa R.S., após ter 

vencido o certame e celebrado contrato com as empresas RUMO e VALEC, a dispensou e 

subcontratou outra empresa para realizar o serviço, sem efetivar nenhum pagamento pela 

elaboração da Proposta Técnica de Estabilização de Talude via Hidrossemeadura e Controle de 

Erosão; (3) não obstante ter assinado a referida proposta como responsável técnica e a obra 

estar sendo realizada com base em sua proposta, não tem conhecimento do está sendo executado 

no local já que foi afastada do serviço pela empresa R.S. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Ocorreu a realização de diligências investigatórias. Entretanto, não se 

comprovou a suspeita da prática de crime de falsidade documental, tendo em vista a 

possibilidade de que a proposta elaborada pela noticiante pudesse ter sido subscrita por outrem 

e utilizada pela empresa R.S., para a execução de Estabilização de Talude na Ferrovia Norte-

Sul, com a apresentação desta a órgãos ou entidades federais. Com efeito, o Conselho Regional 

de Biologia/4ª REGIÃO e o IBAMA pontuaram que não receberam e não analisaram a Proposta 

Técnica elaborada pela representante. De outro lado, a empresa Rumo informou que os serviços 

estão sendo realizados com base na proposta assinada pela representante, mas sob a 

responsabilidade de Engenheiro Agrônomo, que também faz parte da equipe técnica arrolada 

do referido documento. Sendo assim, não há que se falar em crime de falsidade documental, já 

que não há indicativo de alteração ou simulação de assinatura nos documentos utilizados pela 

R.S., para apresentação à RUMO MALHA CENTRAL. Ainda, saliente-se que não é objetivo 

deste procedimento verificar se a empresa R.S., descumpriu o contrato firmado com a noticiante 
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e deixou de efetivar o pagamento dos valores a ela devidos em razão da elaboração da proposta 

técnica, notadamente por se tratar de demanda individual, com possível lesão a direitos ou 

interesses não tutelados por este MPF. Por fim, cumpre destacar que foi determinado remessa 

da cópia integral deste procedimento ao 1º Ofício da PRM Rio Verde/GO para análise e 

eventuais providências quanto a possível necessidade de licença ambiental para a execução dos 

respectivos serviços, tema este vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

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

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

 

297. Expediente: 1.19.001.000039/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1540/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

IMPERATRIZ-MA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação apresentada pelo Banco do Nordeste do 

Brasil S.A., na qual noticia possível aplicação irregular de créditos contratados com recursos 

públicos federais. O noticiante narra, em síntese: (1) clientes da agência de Açailândia/MA 

celebraram contratação de verba pública federal para investimento nas suas atividades rurais; 

(2) quando da fiscalização da aplicação dos empréstimos contratados, constatou-se a 

irregularidade, uma vez que a verba contratada não foi integralmente aplicada na atividade 

rural. O Procurador da República promoveu o arquivamento do procedimento, com os seguintes 

fundamentos: (I) os prejuízos em análise foram de diminuta proporção ' nos valores de R$ 

4.000,00 e R$ 5.000,00, por parte de cada cliente; (II) os fatos em análise já são suficientemente 

debelados pela via extrapenal, pois o noticiante dispõe dos adequados meios para buscar as 

dívidas dos noticiados pelos instrumentos processuais civis. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Considerando os princípios penais da ofensividade, da fragmentariedade e 

da subsidiariedade, mostra-se razoável o entendimento de que os meios civis são suficientes e 

adequados para a solução da questão fática noticiada. Possibilidade de descumprimento 

contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

298. Expediente: 1.20.000.000030/2022-91 - Eletrônico  Voto: 1486/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de ofício encaminhado pela ANATEL, o qual comunica a 

possível prática do crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei nº 

9.472/97, art. 183), por particular que operava rádio comunitária sem autorização do órgão 

competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O relatório encaminhado pela 

ANATEL informa que (1) não foi possível interromper a atividade, pois a rádio se encontrava 

fechada; (2) seriam "adotadas medidas administrativas com vista à obtenção de Mandado de 

Busca e Apreensão, como forma de prosseguir com os trabalhos de fiscalização". Oficiada, a 

ANATEL informou não ter efetivado o mandado citado, nem identificado a potência do 

aparelho ou os possíveis responsáveis pela rádio. Inexistência de dados mínimos para se aferir, 

inclusive, a tipicidade material da conduta. Ausência de elementos mínimos 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). 

 

299. Expediente: 1.22.000.000612/2022-01 - Eletrônico  Voto: 1483/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Betim, 

o qual relata possível irregularidade apurada nos autos de reclamatória trabalhista, tendo em 

vista a ausência de pagamento ao reclamante da devida adicional de trabalho em condições 

insalubres. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). A ausência de pagamento 

de adicional de insalubridade ao reclamante é atípica na esfera penal, não se enquadra em crime 

previsto em lei penal. Mais além, tudo indica que o Ofício que inaugurou esta Notícia de Fato 

foi encaminhada ao MPF por engano; de fato, a sentença trabalhista determina que fosse 

expedido ofício ao Ministério do Trabalho, não mencionando o MPF, e o despacho que faz as 

vezes de ofício, menciona também somente representação perante o Ministério do Trabalho. 
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Por fim, em nenhum momento, há menção a eventual prática criminal nas cópias da 

reclamatória trabalhista trazidas ao procedimento, o que corrobora a possibilidade de envio 

equivocado da representação. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. 

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

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

 

300. Expediente: 1.22.000.000613/2022-48 - Eletrônico  Voto: 1289/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato instaurada apurar a possível prática do crime de uso indevido de marcas, 

logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou 

entidades da Administração Pública (art. 296, § 1º, inciso III, do CP). O noticiante narra que 

um perfil falso junto ao aplicativo Instagram, em agosto-2018, teria utilizado símbolo dos 

Correios com o intuito de aplicar golpes em usuários daquela rede social. O Procurador da 

República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência de indícios de 

autoria, visto que o noticiante, apesar de notificado, não juntou provas de suas alegações. 

Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, embora tenha se tentado 

contato com o noticiante para que pudesse fornecer mais elementos sobre o eventual crime 

exposto, a diligência não logrou êxito. Ademais, o fato noticiado teria corrido há quase 4 

(quatro) anos, não havendo linha investigativa apta a, nessas circunstâncias, delinear a autoria 

do delito. Ausência de materialidade dolo. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

301. Expediente: 1.23.000.000075/2022-54 - Eletrônico  Voto: 1396/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, instaurada a partir de comunicação da Corregedoria da Polícia Federal que 

recebeu Notícia de Fato, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do PA recebida 

na plataforma FALA BRASIL. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). O 

noticiado V. D. de S. S. consta da Relação de Candidato com Inscrição Homologada, para o 

Curso 121 (Curso de Medicina) no Grupo 2 ' escola pública, renda familiar per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo, auto declarado Preto, Pardo ou Indígena para ingresso na 

Universidade Federal do Pará ' UFPA. O candidato não estaria de acordo com as normas 

estipuladas pela banca de heteroidentificação daquela Universidade, pois não seria pardo ou 

negro (Documento 1.2, Páginas 11, 12, 13). O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento com base na ausência de dolo quanto à autodeclaração racial feito pelo noticiado. 

Não há nos autos informação sobre a instauração de processo administrativo. 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 de a UFPA constatar alguma irregularidade, no âmbito de processo 

administrativo, poderá encaminhar os resultados ao MPF. Desta forma, não se torna razoável e 

oportuno dar prosseguimento no âmbito criminal para apuração sobre eventual fraude para 

ingresso na Universidade por meio do sistema de cotas, neste momento. Homologação do 

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

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

 

302. Expediente: 1.24.000.000361/2022-82 - Eletrônico  Voto: 1414/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
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 

João Pessoa/PB. Prática das seguintes infrações: 1) não cumprir notificação para apresentar 

notas fiscais; 2) não escriturar, após notificação, corretamente LMC (Livro de Movimentação 

de Combustível; 3) armazenar combustíveis fora do tanque subterrâneo. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As infrações das disposições contidas na Lei nº 

9.847/99, que preveem regras sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento 

nacional de combustíveis, impõem aos seus transgressores as sanções administrativas previstas 

no referido diploma legal, mas, por si só, não configuram crimes. Precedente desta 2ª CCR: NF 
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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). 

 

303. Expediente: 1.25.000.000673/2022-59 - Eletrônico  Voto: 1290/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PARANAGUÁ-PR  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 19 da Lei n° 

7.492/86 perpetrado pelos representantes legais de duas pessoas jurídicas. A peça de 

comunicação narra que a pessoa física de T.L.B. da S. teria identificado suposto financiamento 

fraudulento em seu nome junto ao Banco Santander S/A na monta de R$ 13.572,00. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento inclusão da 

investigação no Projeto Prometheus. Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso 

IV). No presente caso, tendo ocorrido a inscrição junto ao Projeto Prometheus, inexiste justa 

causa para manutenção deste procedimento. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

304. Expediente: 1.25.000.000851/2022-41 - Eletrônico  Voto: 1484/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de manifestação feita através do DIGI-DENUNCIA, na qual a 

manifestante relata situação ocorrida, em tese, no ano de 2019, com envolvimento, inclusive de 

figuras públicas, como advogados e o Prefeito de Curitiba. O Procurador da República 

oficiante, ante o relato de diversos fatos desconexos e de difícil compreensão, promoveu o 

arquivamento em razão da ausência de elementos mínimos que demonstrem a materialidade 

dos supostos delitos mencionados. Recurso da noticiante. Manutenção da decisão de 

arquivamento por parte do MPF, haja vista não haver fatos novos. 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; os fatos narrados são confusos 

e inverossímeis. Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. 

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

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

 

305. Expediente: 1.26.000.001929/2020-46 - Eletrônico  Voto: 1509/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal, instaurado a partir de manifestação apresentada por 

meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF; o noticiante narra, em síntese: (I) 

descumprimento de ordem judicial oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Paulista/PE, em processo judicial, pela Caixa Econômica Federal ' CEF; (II) em 29-04-2020 

recebeu alvarás judiciais dirigidos à CEF; foi informado pela gerência bancária que não estaria 

atendendo ordem judicial, salvo por meio eletrônico; (III) no dia 29-05-2020 foram emitidas 

novas ordens com a indicação das contas bancárias e mesmo assim a CEF não cumpre a ordem 

nem atende presencialmente. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 

do procedimento, com os seguintes fundamentos: (1) não restou configurada a prática do crime 

de desobediência; (2) o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulista/PE apontou que não 

constatou qualquer irregularidade cometida pela Caixa Econômica Federal em relação às 

ordens emanadas por aquele Juízo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 

Instado, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulista esclareceu que (I) não foi constatada 

qualquer irregularidade por parte da CEF no que se refere às ordens emanadas pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Paulista; (II) a impossibilidade de pagamento naquele momento se 

deu em razão de Decreto Governamental que determinou o fechamento de shoppings; a agência 

em questão está localizada em um shopping. Eventual não cumprimento da ordem judicial 

justificado. Crime de desobediência não configurado. Ausência de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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306. Expediente: 1.30.001.001975/2021-93 - Eletrônico  Voto: 1291/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato apresentada por particular, o qual informa que determinada pessoa teria 

utilizado o seu endereço para obter indevidamente auxílio emergencial, pois pretendia ocultar 

a renda de sua respectiva companheira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 

IV). No caso, o noticiante não apresentou qualquer documento que comprovasse minimamente 

as suas alegações. Por essa razão, foi determinada a sua intimação para que encaminhasse 

provas de suas alegações. Contudo, o noticiante manteve-se inerte. Ausência de materialidade 

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

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

 

307. Expediente: 1.30.001.002199/2021-49 - Eletrônico  Voto: 1508/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DESOBEDIÊNCIA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUPOSTA 

APROPRIAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD, PELA CEF, 

SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EVENTUAL 

DESCOMPASSO ENTRE AS DELIBERAÇÕES DO JUÍZO E A CONDUTA DA CEF, DEU-

SE POR QUESTÕES PROCEDIMENTAIS, CONFORME ESCLARECIMENTOS 

APRESENTADOS PELA CEF. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIMES NÃO CONFIGURADOS. 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato, instaurada a partir de notícia-

crime encaminhada pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro; possível prática dos 

crimes previstos no art. 168 e art. 330 do CP, por parte da Caixa Econômica Federal. 1.1. Consta 

que, no âmbito de processo judicial no qual a CEF é ré, o Juízo solicitou explicações sobre o 

motivo pelo qual não constava nenhum bloqueio remanescente no sistema SISBAJUD, na conta 

nº 0625.005.86434037-0. Nesse ponto, consta de despacho proferido pelo Juízo da 26ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro o seguinte: 'constata-se que a executada não se desincumbiu de 

esclarecer o motivo pelo qual efetivou a apropriação da quantia transferida via sistema 

SISBAJUD (evento 100), uma vez que não houve autorização deste Juízo para tanto, na forma 

do art. 188, II, da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2a. 

Região, nem para o desbloqueio do saldo remanescente (evento 128), que só foi determinado 

no evento 121, quando então se verificou não haver o referido saldo'. 1.2. Por sua vez, a CEF 

esclareceu ser impossível acatar decisão judicial de bloqueio de valores através do Sistema 

SISBAJUD, haja visto que a CEF, por ser administradora do FGTS, atua no processo apenas 

como representante desse, não agindo em nome próprio; com isso, a redução de seu patrimônio 

é inadequada, pois a causa não gira em torno da sua atuação direta. 1.3. O Procurador da 

República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com os seguintes fundamentos: (I) é 

notável que a empresa pública federal, por intermédio de seus representantes legais, não se 

desviou da obrigação legal de esclarecer, a pedido do Juízo, os motivos pelos quais ocorreu a 

apropriação de valor estipulado pelas partes e o bloqueio da referida conta; (II) no crime de 

desobediência, o dolo é elemento subjetivo do tipo, ou seja, o agente deve possuir vontade livre 

e consciente de não obedecer a ordem legal de funcionário público; não há, em nenhum 

momento, indícios do desejo doloso por parte da CEF, de seus funcionários ou representantes, 

de desacatar as ordens emanadas pelo Juízo; (III) para a consumação da desobediência, deve 

ser necessário a realização de uma ordem expressa e clara, emanada por funcionário público, 

não podendo essa estar subentendida no plano fático; (IV) em relação à possível prática do 

crime de apropriação indébita, não foi possível identificar dolo por parte da Caixa Econômica 

Federal (ou de seus funcionários) de se apropriar de valor indevido; (V) a ausência de intenção 

se mostrou ainda mais clara após diversas petições esclarecendo ao Juízo o motivo pelo qual a 

conta nº 0625.005.86434037-0, estava zerada e o porquê da ausência de bloqueio remanescente 

no Sistema SISBAJUD. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 2.1. De 

fato, não se verifica a prática dos crimes em questão. Ao que parece, eventual descompasso 

entre as deliberações do Juízo e a conduta da CEF, deu-se por questões procedimentais, 

conforme esclarecimentos apresentados pela CEF. Não houve, a rigor, desobediência; ausência 

de ordem clara e inequívoca a ser obedecida. Não houve crime de apropriação indébita; 

ausência de dolo. 2.2. Além disso, consta dos autos que o Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro condenou a CEF em litigância de má-fé, na forma do art. 80, V, do CPC, com o 

pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 81 do mesmo 

diploma legal, não fixando indenização por não vislumbrar prejuízos de grande monta. Nesse 

ponto, observa-se que o próprio Juízo não verificou a necessidade de fixar indenização, por 

ausência de prejuízo considerável. Nesse contexto, tem-se que a condenação por litigância de 
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má-fé se mostra suficiente para coibir eventual conduta processual desleal por parte da CEF. 3. 

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). 

 

308. Expediente: 1.30.001.004805/2021-61 - Eletrônico  Voto: 1505/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de requerimento formulado por escrito à Polícia Federal. O 

noticiante narra que, ao solicitar auxílio emergencial, teve como retorno a justificativa de que 

seu CPF não existe, sendo automaticamente negado o requerimento. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O relato do noticiante não apresenta nenhum fato criminoso 

que enseje a atuação do MPF. 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). 

 

309. Expediente: 1.30.001.005013/2021-11 - Eletrônico  Voto: 1404/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada em razão do encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira 

que relata informações espontâneas encaminhadas por autoridade estrangeira, a respeito do 

envio de EUR 1.621.300,00 de contas bancárias brasileiras para contas situadas na França, por 

09 (brasileiros) e 01 (uma) holandesa), com a finalidade de serem adquiridos imóveis naquele 

país europeu. O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes 

fundamentos: a) não há informação concreta que permita supor que as movimentações 

financeiras reportadas envolvam recursos de origem criminosa; b) trata-se de informações de 

inteligência; não é possível sua utilização para a instauração formal de apurações. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A 2ª CCR/MPF, em sua 201ª Sessão de 

Coordenação, de 25-10-2021, à unanimidade, no Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, 

deliberou em responder consulta a respeito do tema, de onde se extrai a seguinte ementa: 

'COORDENAÇÃO. CONSULTA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 

ENCAMINHADOS PELO COAF. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVENDO 

CONTAS NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE JUNTADA EM PROCEDIMENTO. 

PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PELA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA SPPEA. 

POSSIBILIDADE. 1. Os RIFs enviados pelo COAF, que descrevam operações financeiras 

envolvendo contas no exterior, nos quais constam vedação de juntada do documento em 

processos judiciais ou procedimentos formais, podem ser transformados em relatório de análise 

pelas unidades descentralizadas da SPPEA, conforme dispõe seu regimento interno. 2. O 

relatório de análise produzido descreve as pessoas envolvidas e o país onde sediada a conta no 

exterior. Os valores envolvidos e o número da conta não são incluídos no relatório. 3. Após o 

envio de cópia do relatório de análise para a distribuição de procedimento, o RIF é devidamente 

arquivado como sigiloso no Sistema Único. 4. 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.' 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). 

 

310. Expediente: 1.30.005.000072/2022-36 - Eletrônico  Voto: 1485/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação sigilosa encaminhada a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, para apurar suposto crime previsto no art. 20, § 2º da Lei nº 7.716/89. 

O noticiante anexou print do artigo denominado 'Por que discriminar é correto e natural', 

publicado no endereço https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=885. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem pontuou o Procurador oficiante, analisando 

o texto apresentado, em que pese o título provocador, não se percebe indício de prática dos 

crimes do art. 20, § 2º da Lei 7.716/89, na medida em que não há uma indução ou incitação à 
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discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O texto 

apresenta ideias de tendência libertária; e, embora possa utilizar argumentos considerados rasos 

em discussões mais aprofundadas da matéria, não chega a tipificar o crime em questão. 

Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução 

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

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

 

311. Expediente: 1.30.020.000818/2021-32 - Eletrônico  Voto: 1271/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
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. O Procurador da República oficiante assim resumiu os fatos 

relatados: (1) o noticiante narra possíveis irregularidades no serviço postal prestado pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no Município de São Gonçalo/RJ; (2) os 

funcionários dos Correios estariam segurando objetos postais a ele destinados com o intuito de 

lhe causar prejuízo. (3) O Procurador da República oficiante entendeu que o conteúdo 

apresentado indica mera falha no serviço de entregas da EBCT; não há indícios mínimos da 

prática de crime que possa ensejar a abertura de investigação criminal e eventual propositura 

de ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inicialmente, cumpre 

destacar que a manifestação apresentada pelo noticiante se mostra confusa e desconexa; trata-

se de texto de difícil compreensão. Não se verifica a indicação da prática de crime na referida 

manifestação. No que se refere à possível irregularidade identificada pelo Procurador da 

República oficiante, pertinente a suposta retenção de mercadorias pertencentes ao noticiante, 

por parte dos funcionários dos Correios, também não se observa a prática de crime quanto a 

esses 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). 

 

312. Expediente: 1.32.000.001052/2021-77 - Eletrônico  Voto: 1415/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício, encaminhado pelo Conselho Regional de Educação Física ' CREF da 

8ª Região, o qual noticia a possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), 

por alunos que solicitaram registro profissional mediante a apresentação de diplomas falsos. 

Segundo informado pelo CREF/8ª Região, os requerentes solicitaram registro profissional junto 

ao conselho, mas os documentos juntados aos processos administrativos para a inscrição 

comprovaram que os solicitantes residiam em cidades que se distanciam da sede da faculdade 

em que alegaram terem concluído o curso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Segundo consta, os alunos teriam cursado a graduação por meio de ensino a distância. Oficiado, 

o MEC esclareceu que a instituição emissora do diploma só estava credenciada para apresentar 

cursos presenciais. A instituição de ensino, por sua vez, confirmou a veracidade dos 

documentos apresentados. Considerando a estrutura da instituição de ensino e a prestação dos 

serviços, verifica-se que, possivelmente, os alunos foram ludibriados pela faculdade, não sendo 

possível responsabilizá-los pelas irregularidades praticadas perante o MEC. Ademais, a 

despeito de possivelmente serem inválidos, os documentos apresentados não ostentam a 

qualidade de falsos. Informação de que a instituição de ensino já foi descredenciada e é alvo de 

investigação em procedimento próprio. Ausência de dolo. Carência de elementos que 

justifiquem a manutenção do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

313. Expediente: 1.33.007.000087/2021-91 - Eletrônico  Voto: 1213/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRICIUMA-SC  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado para apurar suposta prática de crime de 

estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) em virtude do recebimento de seguro-desemprego 

concomitante à realização de atividade remunerada por parte de B. N. Consta que B.N teria 

feito um acordo com o dono do posto de combustível para trabalhar no local, ao tempo que 
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receberia o auxílio-desemprego. Promoção de arquivamento fundada na ausência de provas de 

autoria e materialidade. Da análise dos documentos, não se verificou a concomitância do 

recebimento do benefício com contrato de trabalho vigente. B. N. foi demitido de seu último 

vínculo empregatício em 24-02-2021 e no período de março a julho de 2021 recebeu o auxílio 

desemprego; foi readmitido no último local em que laborou no dia 06-09-2021. As diligências 

realizadas não foram suficientes para comprovar a suposta fraude contra o MTE. 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). 

 

314. Expediente: 1.34.001.001355/2022-96 - Eletrônico  Voto: 1398/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício enviado pelo Juízo da 2ª Vara de Registros 

Públicos de São Paulo, o qual comunica o registro tardio de óbito de uma cidadã. Como medida 

de precaução, foi determinado o envio de ofício ao MPF para ciência do referido registro de 

óbito, tendo em vista que a falecida era segurada do INSS. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento com base na ausência mínima de indício de cometimento de crime. 

Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Para a instauração de um procedimento 

investigatório criminal é necessária a existência de elementos mínimos de prova que a 

amparem. Não é o caso dos autos. O registro tardio de óbito de uma pensionista do INSS não é 

o suficiente para embasar a instauração de um procedimento que, por si só, traz sérios gravames 

aos envolvidos. É evidentemente necessário que se aguarde as providências administrativas a 

cargo do INSS, que inclusive já foi cientificado dos fatos aqui narrados. Ao final do 

procedimento administrativo a ser instaurado, o INSS tem o dever legal de trazer ao 

conhecimento do MPF a existência de indícios da prática de crime. 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). 

 

315. Expediente: 1.34.001.001359/2022-74 - Eletrônico  Voto: 1539/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de informações extraídas do Sistema Report System da 

ONG SAFERNET; (1) possível manifestação com conteúdo de xenofobia e antissemitismo no 

fórum politicz.com.br; (2) o investigado teria publicado a seguinte mensagem: 'O Judeu teme 

o baiano pois o baiano dorme, logo o baiano não trabalha, logo o baiano não dá lucro ao Judeu, 

por isso ele teme o baiano, se todos se tornarem baiano o Judeu não terá quem escravizar'. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes fundamentos: 

a forma e o contexto em que proferidas as afirmações denotam a intenção de fazer uma piada, 

e não de praticar, induzir ou incitar discriminação. Promoção de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inciso IV). De fato, a referida manifestação pode ser compreendida como uma piada de 

mau gosto; aparente intenção de manifestação jocosa; não se verifica intenção discriminatória 

necessária para configuração do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. Manifestação com 

intuito de fazer piada, dentro dos limites da liberdade de expressão. Homologação do 

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

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

 

316. Expediente: 1.34.001.003034/2022-26 - Eletrônico  Voto: 1500/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício enviado pelo Juízo da 2ª Vara de Registros 

Públicos de São Paulo, o qual comunica o registro tardio de óbito de uma cidadã. Como medida 

de precaução, foi determinado o envio de ofício ao MPF para ciência do referido registro de 

óbito, tendo em vista que a falecida era segurada do INSS. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento com base na ausência mínima de indício de cometimento de crime. 

Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Para a instauração de um 

procedimento investigatório criminal é necessária a existência de elementos mínimos de prova 

que a amparem. Não é o caso dos autos. O registro tardio de óbito de uma pensionista do INSS 

não é o suficiente para embasar a instauração de um procedimento que, por si só, traz sérios 
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gravames aos envolvidos. É evidentemente necessário que se aguarde as providências 

administrativas a cargo do INSS, que inclusive já foi cientificado dos fatos aqui narrados. Ao 

final do procedimento administrativo a ser instaurado, o INSS tem o dever legal de trazer ao 

conhecimento do MPF a existência de indícios da prática de crime. 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). 

 

317. Expediente: 1.34.001.010281/2021-06 - Eletrônico  Voto: 1491/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de pedofilia, previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, 

tendo em vista a publicação do seguinte comentário pela internet: 'oi sou Lucas adoro falar por 

voz no privado das minhas brincadeiras safadas com meus filhos casal de gêmeos de 5 anos 

topa?'. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o membro do 

MPF oficiante, 'Do exame dos autos, verifica-se a inexistência de elementos concretos que 

apontem para a prática de crime, já que o conteúdo da captura de tela de p. 6 não representa 

fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente'. Inexistência de elementos concretos que apontem para a 

prática do crime. 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). 

 

318. Expediente: 1.34.010.000028/2022-16 - Eletrônico  Voto: 1531/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

RIBEIRAO PRETO-SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão 

Preto/SP; encaminhamento de cópia de sentença proferida em Reclamação Trabalhista; (1) 

possível prática do crime previsto no art. 203 do CP; consta do expediente encaminhado que a 

reclamante trabalhou por quase 04 meses sem nada receber; (2) possível prática do crime 

previsto no art. 297, § 4º, do CP; ausência de anotação da CTPS. O Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, com os seguintes fundamentos: (1) a 

sentença foi objeto de recurso; não há certificação do trânsito em julgado. (2) No caso concreto, 

em que se discute na esfera trabalhista a existência de vínculo de emprego entre as partes, não 

há que se falar em caracterização do crime de omissão de contrato de trabalho em CTPS, ou de 

frustração de direito assegurado por lei trabalhista, antes do trânsito em julgado da questão 

basilar discutida na Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). (1) A persecução penal relativa aos crimes em questão não depende, a rigor, do desfecho 

da reclamação trabalhista respectiva. (2) Entretanto, considerando que as irregularidades 

trabalhistas que podem configurar os crimes previstos no art. 203 e no art. 297, §4º, do CP, 

ainda são objeto de controvérsia no âmbito da Justiça do Trabalho, mostra-se prematura a 

deflagração de persecução penal para apuração dos referidos crimes. (3) Além disso, cumpre 

levar em consideração o Enunciado nº 26 da 2ª CCR: A omissão de anotação na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de 

documento público (art. 297, § 4º, do CP); e o Enunciado nº 83, da 2ª CCR: Não é de atribuição 

do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de frustração de direito assegurado 

por lei trabalhista, previsto no art. 203 do Código Penal, se, após diligências, restar demonstrado 

apenas lesão a um restrito número de trabalhadores. (4) Nesse contexto, mostra-se adequado o 

arquivamento, sem prejuízo de reinício da persecução penal, caso, após o desfecho do processo 

na Justiça do Trabalho, fique demonstrada a prática de crime de atribuição 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). 

 

319. Expediente: 1.34.018.000029/2022-82 - Eletrônico  Voto: 1532/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

TAUBATE-SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de expediente encaminhado pela Polícia Federal com 

conclusão de ausência de justa causa para instauração de inquérito policial; o referido 
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expediente teve origem a partir de boletim de ocorrência, com o seguinte conteúdo: (1) o 

noticiante não estava conseguindo acessar o site MEU.INSS; (2) sua senha havia sido alterada; 

(3) o e-mail de acesso não é o conhecido. Oficiado, o INSS informou o seguinte: (1) apenas 

tomou conhecimento da notícia de alteração de senha quando do recebimento do ofício 

encaminhado pela Polícia Federal; (2) iria entrar em contato com a beneficiária para orientá-la 

a cadastrar um pedido de bloqueio do seu benefício para realização de empréstimos 

consignados. A autoridade policial concluiu que não houve contratação de nenhum empréstimo 

consignado por meio de fraude. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 

do procedimento, com os seguintes fundamentos: ausência de linha investigativa para a 

continuação das investigações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não se 

verifica nenhum indício da prática de crime 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). 

 

320. Expediente: 1.34.033.000031/2022-63 - Eletrônico  Voto: 1417/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CARAGUATATUBA-SP  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de 

Caraguatatuba para apurar a eventual prática do crime de fraude processual (CP, art. 347) em 

processo trabalhista. Segundo consta dos autos, o Juízo do Trabalho condenou o reclamado a 

pagar as verbas trabalhistas pleiteadas pelo reclamante; as reclamadas apresentaram 

comprovante de pagamento das guias de depósito judiciais; contudo, ao consultar os dados em 

11-02-2022, verificou-se que não houve o efetivo depósito judicial. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Intimadas para que, no prazo de cinco dias, apresentassem os 

comprovantes definitivos de pagamento das guias judiciais, as reclamadas informaram que 

entraram em contato com o banco; foi informado que uma possibilidade é devido a 

automatização o próprio sistema que agendou para a data de pagamento e o reclamado não se 

ateve no momento, visto que a data de vencimento é gerada automaticamente pelo sistema. 

Tem-se que a conduta típica em apreço consiste de forma taxativa em: inovar (mudar, alterar), 

artificiosamente (mediante artifício ou ardil), o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o 

fim especial de induzir a erro o Juiz ou perito; exige-se a presença do elemento subjetivo 

especial do tipo; já o "artifício" é toda simulação ou dissimulação adequada para induzir uma 

pessoa em erro, levando-a à percepção de uma falsa aparência da realidade. No caso, o simples 

atraso ou ausência de pagamento de uma guia que se acreditava ter sido paga tempestivamente 

não se traduz em uma ação dolosa e capaz de mudar o sentido probatório de lugar, coisa ou 

pessoa; poderia, no máximo, configurar uma modificação grosseira, sem potencialidade lesiva 

alguma, isto é, sem idoneidade suficiente para induzir o Juiz em erro. Isso porque, com a 

simples conferência de autenticação da guia no site apropriado - o que, inclusive, é feito pelo 

próprio servidor da Justiça do Trabalho em rotina padrão e que deu azo à comunicação - é 

possível verificar a ausência do depósito judicial, de forma que o meio supostamente utilizado 

é absolutamente ineficaz caso esse fosse o intuito pretendido (CP, art. 17). Falta de justa causa 

para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

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

 

321. Expediente: 1.34.043.000348/2021-08 - Eletrônico  Voto: 1524/2022 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; o noticiante narra, em síntese, o seguinte: (1) realizou 

compra pela internet, cujo pagamento se deu por meio da empresa noticiada, uma empresa de 

pagamento eletrônico; (2) a compra precisou ser cancelada em razão da falta do produto; (3) o 

valor do pagamento não foi devolvido; (4) o noticiante procurou informações sobre a empresa; 

(5) a empresa estaria atuando como instituição financeira de forma irregular, com ofertas de 

serviços bancários. Possível crime contra o sistema financeiro. O MPF oficiou o Banco Central 

do Brasil, para esclarecimentos sobre a atuação da empresa noticiada. Em resposta, o Banco 

Central do Brasil informou o seguinte: (1) a empresa noticiada está autorizada a funcionar como 

instituição de pagamento; exerce a atividade de emissor de moeda eletrônica; pode também 

exercer as atividades de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador; (2) 

a empresa noticiada atua como correspondente de determinados bancos; pode prestar, sob 

responsabilidade da instituição financeira, os serviços de recebimentos e pagamentos de 
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qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de 

prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros e recepção e 

encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas 

pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento da 

operação. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, 

com os seguintes fundamentos: os serviços ofertados pela empresa conforme documentos 

apresentados pelo noticiante encontram-se abrangidos pelas atividades a que está autorizada 

como correspondente de instituições financeiras, não havendo irregularidades a serem 

apuradas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pelo que consta dos autos, 

conforme as informações apresentadas pelo Banco Central do Brasil, não se verifica a prática 

de crime quanto aos serviços bancários oferecidos pela empresa noticiada. Ausência de crime. 

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

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

 

322. Expediente: 1.35.000.000550/2021-91 - Eletrônico  Voto: 1496/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Expediente instaurado a 

partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, o qual noticia movimentações financeiras 

atípicas por parte de tesoureiro de partido político, no Município de Simão Dias/SE, incompatível 

com a capacidade econômico-financeira declarada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inciso IV). Após a realização de diversas diligências investigatórias, chegou-se a conclusão de dois 

potenciais crimes antecedentes à lavagem: a ocorrência de crime contra a ordem tributária e/ou crime 

eleitoral. Quanto ao possível crime de sonegação fiscal, a Receita Federal do Brasil ' RFB foi 

oficiada sobre as comunicações irregulares noticiadas pelo COAF; em resposta, apontou a ausência 

processos, ações fiscais, crimes fiscais ou representações fiscais em desfavor do investigado. 

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 neste ponto. Em relação ao suposto crime eleitoral, a 

partir das diligências investigatórias realizadas, verificou-se a existência de inquérito na esfera 

eleitoral sobre os fatos, cujo RIF, inclusive, já foi vinculado aos autos correspondentes pela 

Autoridade Policial que o preside. Este Inquérito Policial nº 0600041-78.2021.6.25.0000 foi 

instaurado para apurar prática delitiva prevista no art. 354-A do Código Eleitoral, consistente na 

conduta de apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato 

exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito 

próprio ou alheio. Assim, quanto à conduta eleitoral, tramita IPL cujos fatos são conexos ao 

noticiado no RIF, conforme noticiado pela Polícia Federal , verificando-se a ocorrência de bis in 

idem. 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). 

 

Homologação parcial de Arquivamento 

323. Expediente: 1.20.002.000029/2022-47 - Eletrônico  Voto: 1522/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-

MT  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (CP, 

ART. 297, § 4º), FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA 

(CP, ART. 203), SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, 337-A) E 

NÃO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DO FGTS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART. 62, IV, LC Nº 75/93). HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO. 1. 

Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de Colíder, 

com cópia de sentença proferida em Reclamação Trabalhista, para apuração de possível prática 

de crime, tendo em vista as seguintes irregularidades trabalhistas: (1) ausência de baixa na 

CTPS; (2) ausência de pagamento de verbas rescisórias; (3) ausência de recolhimento do FGTS. 

1.2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, com os 

seguintes fundamentos: (1) quanto à possível prática do crime previsto no art. 203 do CP, 

verifica-se a ausência de correlação lógica entre os fatos objeto da reclamação trabalhista e a 

suposta caracterização do crime; o pagamento a menor de verbas trabalhistas devidas ou a falta 

dele é questão ínsita ao Direito do Trabalho; não está, sob a tutela do Direito Penal; (2) quanto 

à ausência de recolhimento do FGTS, tem-se o Enunciado nº 58 da 2ª CCR, que estabelece: O 

simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na conta vinculada do 

empregado é conduta atípica na esfera penal. Aprovado na 103ª Sessão de Coordenação, de 05-
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10-2015; (3) quanto à possível prática do crime previsto no art. 337-A do CP, observa-se a 

aplicação do princípio da insignificância, uma vez que 'o valor previdenciário supostamente 

sonegado nos autos certamente foi inferior ao montante de R$ 20.000,00'; (4) quanto à ausência 

de anotação da CTPS, verifica-se que o crime do art. 337-A do CP absorveria o crime do art. 

297, § 4º, do CP, visto que a finalidade do empregador que deixa de anotar corretamente o 

período do contrato de trabalho na carteira de trabalho do empregado é justamente não pagar 

as contribuições previdenciárias; se a conduta imputada ao agente é tida por atípica, já que não 

houve a sonegação que lhe foi inicialmente atribuída, tal reconhecimento deve recair, também, 

sobre o delito previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). 2.1. Quanto à ausência das anotações devidas na carteira de trabalho, o 

Enunciado nº 26 estabelece que 'a omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, 

§ 4º, do CP). Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10-02-2020'. Ademais, há 

que se reconhecer a sua absorção pelo eventual crime de sonegação de contribuição 

previdenciária, uma vez que o falso, em tese praticado, teve por única finalidade, a princípio, a 

prática do mencionado ilícito fiscal. 2.2. Em relação ao suposto não recolhimento de parcelas 

do FGTS, 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'. 2.3. Quanto à possível prática do crime previsto no art. 203, CP, na linha da 

fundamentação apresentada pelo Procurador da República oficiante, tem-se que o 

descumprimento de acordos ou leis trabalhistas, por si só, não configura crime. Com efeito, não 

se pode enquadrar como prática do crime previsto no art. 203 do CP ausência de pagamentos 

de verbas rescisórias. Sobre isso, o próprio tipo penal do art. 203 do CP estabelece como crime 

'frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho'; ou seja, 

para configuração do crime, mostra-se necessário que a frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista se dê mediante fraude ou violência, o que, pelo que consta dos autos, não aconteceu. 

2.4. Por fim, quanto ao crime previsto no art. 337-A do CP, em regra, não se aplica o princípio 

da insignificância, pois o STF conferiu caráter supraindividual ao bem tutelado nos delitos 

previstos nos arts. 168-A e 337-A do CP, pois tem como finalidade proteger a subsistência 

financeira da Previdência Social, caracterizando a ofensividade da conduta, a periculosidade 

social da ação, o grau de reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, que obstam a incidência 

do princípio (HC n. 98.021/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/08/2010; HC nº 

102.550/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/11/2011; RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, DJe 01/08/2016). Seguindo o mesmo entendimento, o STJ tem como precedentes: 

AgRg na RvCr nº 4.881/RJ, Rel. Min. Feliz Fischer, DJe 28/05/2019; AgRg no REsp nº 

1783334/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/12/2019; AgRg no REsp nº 1832011, Rel. Min. 

Antonio Saldanha Palheiro, DJe, 16/08/2021. De igual maneira, não incide para os crimes 

tipificados nos arts. 168-A e 337-A do CP o Enunciado nº 49 dessa 2ª CCR, pois ele abrange 

somente o descaminho (CP, art. 334) e os crimes tributários federais (Lei 8.137/1990). 3. 

Homologação parcial do arquivamento em relação à ausência de anotações devidas na Carteira 

de Trabalho (art. 297, § 4º, do CP); quanto ao crime previsto no art. 203 do CP; e no tocante ao 

suposto não recolhimento de parcelas do FGTS. 3.1. Não homologação do arquivamento no 

que se refere ao possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 

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 homologação 

parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

324. Expediente: 1.29.002.000141/2021-71 - Eletrônico  Voto: 1481/2022 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 Subprocurador-Geral da 

República em oferecer o ANPP. Interposição de recurso pela defesa. Aplicação do art. 28-A, § 

14, do CPP. Réu condenado em 1ª e 2ª instâncias. Ausência de interesse do MPF em propor 

ANPP quando a matéria de fato já encontra-se definida (art. 28-A, caput, do CPP). 

Prosseguimento da persecução penal.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

325. Expediente: 1.34.001.001603/2022-07 - Eletrônico  Voto: 1363/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA REPORT SYSTEM 

DA ONG SAFERNET. SUPOSTO CRIME DE RACISMO (ART. 20, §1º, DA LEI Nº 

7.716/89). UTILIZAÇÃO DE SIMBOLOGIA SUPREMACISTA HETEROSSEXUAL EM 

CONTEÚDO DE CANAL DO YOUTUBE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

REVISÃO. RECEBIMENTO DO ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO. O CANAL ESTÁ 

ATIVO E POSSUI ACESSO PÚBLICO. INDÍCIOS DE CONDUTA CRIMINOSA. FOTOS, 

MENSAGEM E SIMBOLOGIA INCITANDO DISCRIMINAÇÃO CONTRA 

HOMOSSEXUAIS. HOMOFOBIA. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE 

TRANSNACIONALIDADE E A PREVISÃO EM TRATADO INTERNACIONAL. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de fato, autuada a partir 

de expedientes extraídos do Sistema Report System, da ONG SAFERNET, para apurar, 

inicialmente, suposto crime de racismo (art. 20, §1º da Lei nº 7.716/89), consistente na 

utilização símbolos nazistas no nome do canal do YouTube. A publicação mencionada está 

online e é de acesso público. O canal não possui vídeos, somente playlists e fotos em sua página 

inicial. 1.1. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que 

não há caracterização do crime de incitação ao nazismo, expondo os seguintes argumentos: (I) 

à época da coleta do material pelo NTCCC da PR-SP, o usuário denunciado utilizava como 

nome do canal uma sequência de letras, números e símbolos, como o que parece ser uma cruz 

de ferro, a letra grega sigma, utilizada como símbolo da Ação Integralista Brasileira, dois 

símbolos de raios, que costumam indicar a SS alemã, e duas bolas 8, com múltiplas 

significações possíveis, a depender do contexto; (II) conforme exposto na Informação Técnica 

do NTCCC, canal não possui vídeos, somente playlists, ou seja, listas de vídeos publicados por 

outras pessoas, com títulos 'Armas de fogo' e 'Hitler'; (III) acessando a lista completa de vídeos 

dessa última, verifica-se que ela é composta por 32 vídeos de outros canais, como 'Hoje na 

Segunda Guerra Mundial', 'DW Brasil', 'Santa Filmes' etc, com conteúdos, em princípio, sem 

apologia ao nazismo; (IV) o nome do canal foi alterado para 'Arthur do val comedor de 

ucraniana pobrekkkkkkkk', sem alteração no restante do conteúdo. 1.2. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 2. Analisando-se detidamente o conteúdo do canal 

objeto da representação, é possível verificar que vai além do simples 'mal gosto' e do exercício 

da liberdade de expressão e ideias. 2.1. No Documento 1, Página 1, Figura 1 - canal denunciado, 

verifica-se que há fotos, logo na página inicial, com imagens e conteúdo humilhantes a pessoas 

homossexuais; incita a violência e o ódio contra eles; faz uso de simbologia, imagens e 

mensagem supremacista heterossexual; na 2ª fotografia da esquerda para a direita, consta a 

frase'homossexuais não são humanos, são aberrações', no sentido de que os homossexuais 

seriam inferiores aos heterossexuais. 2.2. As imagens mostram a bandeira conhecidamente do 

movimento LGBTQIA+ sendo rasgada e pisoteada; um boneco dando um tiro na cabeça de 

outro, da qual saem as cores do movimento LGBTQIA+; um rapaz com cabelo raspado no meio 

(na parte raspada, há as cores que simbolizam o movimento LDGTQIA+), simbolizando um 

homossexual, segurando um pênis de borracha, em uma cena de inferioridade em relação a 

outro homem que seria heterossexual. 2.3. E, em consulta ao site denunciado; na playlist há 

exposição de conteúdo nomeado como 'Homossexuais de merda, devem ser mortos' e 'Hitler'. 

2.4. Diante do referido conteúdo, verifica-se, em tese, a prática de crime de preconceito a 

homossexuais, e a incitação ao ódio e à violência a tais pessoas; faz uso de simbologia e ideias 

de supremacia. Ainda que não haja a exposição da suástica (cruz gamada), há utilização de 

mensagens e fotos de supremacia dos heterossexuais em relação aos homossexuais, as quais 

fazem referência às ideias de superioridade, supremacia em relação àqueles que não seriam, 

sob a sua visão, da mesma estirpe. 2.5. Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a 

prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), 

não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 

também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. 2.6. Desse 

modo, embora a prática do crime em questão tenha ocorrido na internet, em canal do YouTube 

ativo e aberto ao público, não é possível atribuir competência federal para processar o crime de 

homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição Federal exige a congruência entre 

a transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em tratado internacional. Não há tratado 

internacional versando sobre homofobia. 2.7. 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. 2.8. Portanto, este caso deve ser analisado pela Justiça 

Estadual, uma vez que a Justiça Federal é sempre residual. Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 

16/12/2019, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 

10/02/2020, unânime. 2.9. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual.   
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 
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Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

326. Expediente: 1.00.000.003280/2022-76 – Eletrônico 

(JF/PR/PON-5012554-

17.2021.4.04.7009)  

Voto: 1489/2022 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. 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 HABITUAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISOII). 

MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente 

de ANPP, instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática 

do crime previsto no art. 334-A, § 1°, inciso I, do CP c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 399/68. O 

Juízo Federal recebeu a denúncia em 11-11-2021. 2. Em apertada síntese, consta dos autos que, 

no dia 17-06-2019, durante abordagem realizada por equipe da Polícia Militar no Município de 

Irati-PR, o denunciado V.P.A., foi surpreendido na posse de mercadorias de procedência 

estrangeira, importadas ilegalmente e cuja comercialização é proibida em território nacional 

(5.000 maços de cigarros), as quais introduziu clandestinamente no país com propósito de 

comercialização, iludindo o pagamento do imposto devido. As mercadorias haviam sido 

adquiridas pelo denunciado no mesmo dia, no estabelecimento comercial mantido por G.S., e 

S.S., onde foram encontrados, na mesma data, cigarros de origem estrangeira e onde ambos 

costumeiramente expõem à venda este tipo de produto. Uma equipe da Polícia Militar recebeu 

uma denúncia de que pessoas estariam carregando cigarros contrabandeados em uma 

caminhonete em determinado endereço; a caminhonete fora encontrada, já em circulação, 

ocasião na qual o acusado V.P.A., foi flagrado trasportando 10 caixas de cigarros (5.000 maços) 

paraguaios (mercadoria avaliada em R$ 25.000,00); após, no endereço onde encontrava-se a 

caminhonete, na mercearia pertencente a G.S., e S.S., foram encontradas mais 2.620 (duas mil 

seiscentas e vinte) carteiras de cigarros paraguaios, avaliados em R$ 13.100,00. Ainda, consta 

que, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, foram encontrados, na mesma 

mercearia de propriedade de G.S., e S.S., 51 carteiras de cigarros de origem estrangeira. 3. O 

Procurador da República oficiante não ofereceu o ANPP, por entender que, segundo apurado 

no Inquérito Policial, os três denunciados dedicam-se à prática do contrabando como meio de 

vida; vendem cigarros de origem paraguaia a pequenos comerciantes da região dos Campos 

Gerais. 4. Interposição de recurso pela defesa de V.P.A., com fundamento no art. 28-A, § 14, 

do CPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 5. Um dos requisitos para o oferecimento do 

ANPP 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 caso, 

conforme pontuou o Procurador oficiante, 'as conversas que foram reveladas quando da análise 

dos telefones dos três denunciados demonstram que todos eles atuavam de modo habitual na 

revenda de cigarros contrabandeados do Paraguai. Especificamente em relação a V.P.A., 

apurou-se a partir das conversas tidas entre este e a pessoa de P..H.L., que o réu atua com 

habitualidade na venda de cigarros. A atuação criminosa profissional do réu fica clara pelo tom 

em que se dá a conversação, com P.H.L., inquirindo V.P.A., a respeito de cigarros para venda'. 

Ainda, ouvido na esfera policial, P.H.L., confirmou que V.P.A., é vendedor habitual de cigarros 

paraguaios. 7. Dessa forma, há elementos de informações nos autos que indicam que o 

denunciado V.P.A., costumava adquirir e revender cigarros estrangeiros de forma habitual. 

Estes fatos foram corroborados pelas informações obtidas nos celulares dos próprios 

denunciados, bem como pelo depoimento de P.H.L. Ademais, a forma como eram 

armazenados, além da quantidade de cigarros encontrados em poder dos investigados, indicam 

conduta criminal habitual e profissional. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não 

persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II, do CPP, não sendo a medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, havendo elementos de 

informação que indicam conduta criminal habitual. Precedentes 2ª CCR (5005023-

26.2020.4.04.7101, 796ª Sessão Revisão-ordinária de 01-02-2021, unânime, Rel. Carlos 

Frederico Santos; 1014491-05.2020.4.01.3500, 820ª Sessão Revisão-ordinária de 23-08-2021, 

Rel. Carlos Frederico Santos) 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). 

 

327. Expediente: 1.00.000.003392/2022-27 – Eletrônico 

(JF-CPS-0015337-03.2015.4.03.6105)  

Voto: 1498/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA 
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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 os réus M.L.C.S., P.F.M., P.C.C.S., e R.C.C.S., foram denunciados pela suposta prática dos 

crimes previstos no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e art. 171, § 3º, do CP. 2. Consta dos autos, 

em síntese, que os réus, em unidade de desígnios, mediante dolosa prestação de declarações falsas 

às autoridades fazendárias, reduziram Imposto de Renda Pessoa Física devido no ano-calendário de 

2010, exercício de 2011, em favor da declarante S.L.R.. Ainda, em 15-02-2012, os réus, juntamente 

com S.L.R., obtiveram, mediante fraude, em benefício desta última, vantagem ilícita em detrimento 

da RECEITA FEDERAL DO BRASIL consistente em indevida restituição de imposto de renda. 

Denúncia recebida em 06-11-2015. 3. O MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP em virtude da 

existência de reiteração delitiva, expondo os seguintes fatos: os réus eram os responsáveis pelo 

atendimento aos clientes de escritório de contabilidade e pelo auxílio na elaboração da declaração de 

ajuste anual de imposto de renda que seria apresentado à Receita Federal (em troca dos serviços 

espúrios, eram cobrados de 10% a 12% da restituição indevidamente obtida pelos contribuintes); tal 

esquema fraudulento foi deflagrado no bojo dos Autos nº 0011328-71.2010.403.6105 (IPL nº 

0663/2010), tramitado na 9ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, nos quais M.L.C.S., P.F.M., 

P.C.C.S., e R.C.C.S., foram condenados, em primeira instância, pela prática dos crimes de associação 

criminosa e sonegação fiscal; há, ainda, diversas outras ações penais decorrentes das fraudes 

perpetradas por meio do referido escritório. 4. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do 

CPP; alegou que os réus não tem condenações criminais transitadas em julgado; deve prevalecer o 

princípio da presunção de inocência. 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. 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 ANPP. 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. 7. No caso, como bem observou o Procurador oficiante, os réus mediante atuação no 

escritório de contabilidade, praticaram o crime de sonegação fiscal de forma reiterada, a evidenciar 

conduta criminal habitual; nesse sentido, consta, inclusive, que os réus respondem a Ação Penal nº 

0011328-71.2010.403.6105 por fatos similares aos ora apurados. 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). 

 

328. Expediente: 1.00.000.006801/2022-47 – Eletrônico 

(JFG/TO-1002441-63.2020.4.01.4302) 

Voto: 1497/2022 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 ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO 

ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO 

DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de 

Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o MPF ofereceu denúncia contra os 

réus J.S.S., D.C.C., L.P.M., e A.A.T., pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º-B, c/c 

art. 29, caput, e art. 71 do CP, com as penas previstas no § 4º, inciso II, vigente à época do crime. 2. 

De acordo com a denúncia, no período compreendido entre 11-03-2015 a 14-03-2015, em uma lan 

house, no Município de Almas/TO, os denunciados J.S.S., D.C.C., agindo mediante comunhão de 

desígnios e ajuste de vontades entre si, além da participação substancial dos denunciados L.P.M., e 

A.A.T., subtraíram, mediante fraude, dinheiro através de transferências eletrônicas não autorizadas 

de valores depositados em conta bancária de correntista da Caixa Econômica Federal (CEF), com 

prejuízo para a empresa pública federal; as condutas foram praticadas por meio de dispositivo 

eletrônico ou informático, conectado à rede de computadores, por meio fraudulento que violou os 

mecanismos de segurança da instituição financeira. 3. O Procurador oficiante, quando do 

oferecimento da denúncia, entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP, eis que o réu J.S.S., não 

confessou a prática do crime em sede de inquérito policial, não preenchendo, assim, o requisito para 

a benesse. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 12-07-2021. 4. A defesa doo réu J.S.S., quando 

da resposta à acusação, peticionou com base no art. 28-A, §14, do CPP. Os autos foram remetidos à 

2ª CCR. 5. 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 
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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'. 6. 

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. 7. 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.  
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). 

 

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 

329. Expediente: 1.00.000.005207/2022-39 – Eletrônico 

(JF-RJ-5107595-66.2021.4.02.5101)  

Voto: 1211/2022 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. O MPF ofereceu denúncia contra os réus, 

como incursos no crime do art. 289, § 1º c/c art. 29 e art. 71 do CP, por seis vezes, e art. 288 do CP, 

pela prática dos seguintes fatos: (1) os denunciados foram presos em flagrante na posse de diversas 

mercadorias adquiridas mediante a utilização de seis notas falsas de R$ 200,00, em diversos 

estabelecimentos na Praça Seca, no Rio de Janeiro. (2) A. C. A. D.; B. A. R. e M. C. A. S. tinham 

por tarefa adentrar em estabelecimentos comerciais situados na Praça Seca para aquisição das 

mercadorias de baixo valor e efetuar o pagamento com nota falsa de R$ 200,00. Já ao réu V.H.C.A.P 

coube a tarefa de transportar as rés até os estabelecimentos comerciais e aguardá-las dentro do 

veículo, garantindo a fuga após o sucesso da empreitada criminosa. O Procurador da República 

oficiante considerou não ser possível o oferecimento do ANPP em razão das penas ultrapassarem os 

critérios do art. 28-A do CPP e que 'as versões apresentadas pelos acusados por ocasião da Audiência 

de Custódia não configuram confissão da prática delitiva, eis que desprovidas de credibilidade.' O 

Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em emendatio libelli, alterou a capitulação dos fatos 

descritos na denúncia para o art. 289, §1º c/c art. 29 do CP; excluiu a continuidade delitiva. E rejeitou 

a denúncia em relação ao crime do art. 288 do CP e recebeu-a apenas em relação à A. C. O. A. D. 

Em relação aos denunciados B. A. R.; M. C. A. S. e V. H. C. A. P. deixou de apreciar a 

admissibilidade da denúncia para que o MPF, no prazo de 30 dias, examinasse a possibilidade de 

oferecimento do ANPP. O MPF interpôs Recurso em Sentido Estrito; postulou que a denúncia seja 

recebida em relação a todos os denunciados pelo crime do art. 289, § 1º do CP, em continuidade 

delitiva, razão pela qual não é cabível o ANPP, e o recebimento em relação ao crime do art. 288 do 

CP. A ação penal prosseguiu em relação à A. C. O. A. D e os denunciados B. A. R.; M. C. A. S. e V. 

H. C. A. P postularam a remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14 do CPP, em razão 

da negativa do MPF em oferecer ANPP. Revisão (28-A, § 14, do CPP). No caso em análise, está 

pendente de julgamento o Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPF, no qual se postula a 

reforma da decisão de recebimento da denúncia para: (1) que seja reconhecida a continuidade 

delitiva, ou seja, imputação do art. 289, § 1º c/c art. 29 e 71 do CP, por seis vezes; (2) recebimento 

da denúncia em relação a todos os denunciados; e (3) recebimento quanto ao crime previsto no art. 

288 do CP. Verifica-se, contudo, que o Recurso em Sentido Estrito está pendente de julgamento no 

TRF 2ª Região1. Assim, o caso é de não conhecimento da remessa, uma vez que caso seja julgado 

procedente o recurso interposto pelo MPF, restará prejudicada a análise do ANPP. Não conhecimento 

da remessa e devolução dos autos à origem, para a adoção das providências cabíveis.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da 

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

 

Os processos JF/SP-0007245-65.2016.4.03.6181, JF/URA-1007639-92.2021.4.01.3802, 1.30.001.000780/2022-15 e 

1.14.000.002254/2021-54 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 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00006590-2022| 

PORTARIA Nº 3, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Designa Promotora de Justiça para oficiar em atividade eleitoral específica perante 

a respectiva Zona Eleitoral. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício de suas atribuições legais 

e em especial, nos termos dos artigos 37, I, in fine, e 77 a 79 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP nº 

30, de 19 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/PGE nº 01, de 9 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO os termos da Resolução Conjunta PRE-RS/PGJ-RS nº 1, de 13 de novembro de 2019; 

CONSIDERANDO, ainda, a indicação contida no Ofício Gab. n. 134/2022, recebido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, resolve: 

Art. 1º DESIGNAR a Dra. CRISTIANE CARDOSO, Promotora de Justiça Eleitoral titular da 128.ª Zona Eleitoral, para atuar nos 

autos da NF n.º 1.04.100.000045/2022-75, em razão da não homologação da promoção de arquivamento. 

Art. 2º Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (Resolução CNMP 30/2008, art. 

2º). 

Art. 3º Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmº Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. 

Publique-se. 

 

JOSÉ OSMAR PUMES 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00006815-2022| 

PORTARIA N° 6, DE 1° DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 

Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 

Considerando as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.10.000.000744/2021-65, que apontam a necessidade de acompanhar a 

regularidade da conversão da natureza jurídica de assentamentos de Reforma Agrária localizados no Estado do Acre; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou 

instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art. 8º da Resolução CNMP 174/2017), 

resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar possível irregularidade na alteração da natureza jurídica 

de assentamentos de Reforma Agrária localizados no Estado do Acre, que foram convertidos de Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) para 

Projetos de Assentamento (PA), consoante dispõe o ofício nº 68181/2021/INCRA. 

Desde logo, determino que a assessoria efetue pesquisa nacional no Aptus em busca de feitos correlatos. 
 

LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00003347-2022| 

PORTARIA Nº 4, DE 18 DE JUNHO DE 2021 

 

EMENTA: Portaria. Instauração de Procedimento de Administrativo de 

Acompanhamento. PRM - Arapiraca/AL. Visa acompanhar o cumprimento do 

TAC nº 2/2021, firmado no IC nº 1.11.001.000237/2017-06 com MARIA 

EMÍLIA BOMFIM BARBOSA, com o objetivo de proceder a reparação do 

passivo ambiental. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e ainda de acordo com a Resolução nº 174/2017-CNMP, determina a instauração de Procedimento 

Administrativo de Acompanhamento visando o acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de políticas 

públicas e demais procedimentos que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, e pelos seguintes fundamentos de 

fato e de direito: 

Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do regime 

democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI, da CR); 

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, nos termos do 

art. 225 caput e § 1º, inc. VI, da Constituição Federal; 
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Considerando que compete ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, consoante preceitua o art. 5º, III, “d”, da LC nº 75/1993; 

Considerando que o Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública visando a responsabilização, por danos morais 

e patrimoniais, dos agentes causadores de danos ambientais, consoante preceitua o art. 1º, I, c/c art. 5º, I, ambos da Lei 7.347/85; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, em cumprimento ao despacho de autuação. 

Atualize-se o sistema único quanto à presente instauração. 

Efetive-se o registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins de comunicação e 

publicação à 4ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PRM-API-AL-00006308/2021 - Cópia do IC nº 1.11.001.000237/2017-06 

Interessados: Sociedade, União. 

Assunto: Visa acompanhar o cumprimento do TAC nº 2/2021, firmado no IC nº 1.11.001.000237/2017-06 com MARIA EMÍLIA 

BOMFIM BARBOSA, com o objetivo de proceder à reparação do passivo ambiental 

 

ÉRICO GOMES DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00020670-2022| 

PORTARIA N° 20, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no artigo 129, 

incisos I e VI, da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento do acordo homologado judicialmente, que provocou a extinção do 

processo n. 1002750-97.2017.4.01.3200, com resolução do mérito, celebrado entre as partes MPF, Ibama e Solange Maria da Silva Ferreira, 

especialmente, quanto à recuperação dos danos ambientais verificados em razão do desmatamento ilícito de 227,44 hectares, realizado em área localizada 

no município de Canutama/AM, segundo dados do Projeto Amazônia Protege; 

RESOLVE instaurar Procedimento de Acompanhamento (PA-TAC) para acompanhar o cumprimento do acordo homologado 

judicialmente, que provocou a extinção do processo n. 1002750-97.2017.4.01.3200, com resolução do mérito, celebrado entre as partes MPF, Ibama e 

Solange Maria da Silva Ferreira, especialmente, quanto à recuperação dos danos ambientais verificados em razão do desmatamento ilícito de 227,44 

hectares, realizado em área localizada no município de Canutama/AM, segundo dados do Projeto Amazônia Protege. 

Desde já, DETERMINA-SE: 

1. Encaminhe-se à Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) para registro no âmbito da PR/AM. 

2. Notifique-se a compromissária para comprovar as medidas adotadas para o cumprimento integral do acordo, especialmente quanto 

à recuperação dos danos ambientais verificados em razão do desmatamento ilícito de 227,44 hectares, realizado em área localizada no município de 

Canutama/AM, segundo dados do Projeto Amazônia Protege; e 

3. A identificação dos dados essenciais para fins de autuação, conforme artigo 20, §2º, da Portaria PGR nº 350/2017, pela Secretaria 

de Gabinete. 

 

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR 

Procurador da República  

Em substituição ao 13º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00029562-2022| 

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

Procedimento Preparatório 1.14.007.000172/2021-13. Instaura Inquérito Civil 

com o fito de apurar a possibilidade do fornecimento gratuito de fraldas geriátricas 

por parte do SUS. 
 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a", e 6º, inciso VII, 

"a" e "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 artigos 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 que foi instaurado, nesta Procuradoria da República, a Procedimento Preparatório nº 1.14.007.000172/2021-13, 

por meio da qual são reportadas dificuldades na obtenção de fraldas geriátricas junto ao SUS; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades 

que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações; 

RESOLVE: 

Converter a Procedimento Preparatório nº 1.14.007.000172/2021-13, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes 

providências: 
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1. Comunique-se à PFDC para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação; 

2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria; 

3. Reitere-se o Ofício nº 089/2022-15ºOTC/BA-EAPF. 

Prazo inicial: 1 (um) ano. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004432-2022| 

PORTARIA Nº 14, DE 25 DE ABRIL 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. PC/BA-0255/2018-INQ visando apurar o crime de uso de documento 

falso (art. 304 do Código Penal), figurando como indiciado HELTON ROCHA ARAUJO. 

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) HELTON ROCHA ARAUJO, 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. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004415-2022| 

PORTARIA Nº 28, DE 25 DE ABRIL 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 

nº 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 nº 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 nº 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. 1020605-29.2021.4.01.3304 instaurado para apurar os fatos noticiados na 

Representação para Fins Penais nº 0517800-81615/2021, que foi instaurado pela Receita Federal a partir da apreensão das mercadorias, realizada em 

23/02/2021, na empresa CYTAN COMÉRCIO VAREJISTA DE PRESENTES LTDA, por se tratar de mercadorias estrangeiras e falsificadas, cuja 

importação para o Brasil é proibida, fatos que configuram o crime previsto no art. 334-A, §1º, IV, do Código Penal. 

CONSIDERANDO que os fatos narrados, em tese, foram praticados por XU TING; 

CONSIDERANDO, como cediço, que a Lei nº 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) XU TING, 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. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020864-2022| 

PORTARIA N° 217, DE 8 DE ABRIL 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 no ofício nº 181/2022/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 044ª Zona (Santana do Acaraú), nos dias 08/04/2022, 18/04/2022, 22/04/2022, 25/04/2022 e 29/04/2022, em face 

do afastamento do Promotor ALEXANDRE PINTO MOREIRA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020868-2022| 

PORTARIA N° 219, DE 12 DE ABRIL 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 no ofício nº 189/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor HUGO ALVES DA COSTA FILHO, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 024ª Zona (Sobral), nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022, em face do afastamento do Promotor PAULO HENRIQUE 

DE FREITAS TRECE. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020870-2022| 

PORTARIA N° 220, DE 12 DE ABRIL 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 no ofício nº 190/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR a Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Quitéria, para 

funcionar como Promotora Eleitoral da 021ª Zona (Ipú), nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022, em face do afastamento do Promotor ÍTALO SOUZA 

BRAGA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020876-2022| 

PORTARIA N° 222, DE 13 DE ABRIL 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 no ofício nº 178/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor SÉRGIO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITÃO, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pacajus, 

para funcionar como Promotor Eleitoral da 049ª Zona (Pacajus), no período de 17/04/2022 a 06/05/2022, em face das férias da Promotora LIA MAACA 

LEAL VASCONCELOS PALÁCIO. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020877-2022| 

PORTARIA N° 223, DE 13 DE ABRIL 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 no ofício nº 179/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor HUGO ALVES DA COSTA FILHO, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 121ª Zona (Sobral), no período de 18/04/2022 a 02/05/2022, em face das férias da Promotora JULIANA 

CRONEMBERGER DE NEGREIROS MOURA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020878-2022| 

PORTARIA N° 224, DE 13 DE ABRIL 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 192/2022/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 098ª Zona (Itarema), no período compreendido entre 13/04/2022 a 30/09/2023, e dispensar o Promotor 

BISMARCK SOARES RODRIGUES. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020880-2022| 

PORTARIA N° 225, DE 13 DE ABRIL 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 no ofício nº 193/2022/SEGE/PGJ, resolve: 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 216 

 

 

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. 

 

DESIGNAR o Promotor ELTON WANDERLEY LEAL, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia, para funcionar 

como Promotor Eleitoral da 066ª Zona (Aquiraz), no período de 14/04/2022 a 03/05/2022, em face das férias do Promotor SEBASTIÃO CORDEIRO 

MOREIRA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020881-2022| 

PORTARIA N° 226, DE 18 DE ABRIL 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 no ofício nº 194/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor FRANCIMAURO GOMES RIBEIRO, titular da 175ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 001ª Zona (Fortaleza), no período de 18/04/2022 a 07/05/2022, em face das férias da Promotora THELMA 

REGINA BRAGA DAMASCENO. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020883-2022| 

PORTARIA N° 227, DE 18 DE ABRIL 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 no ofício nº 195/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor THIAGO FREITAS CAMELO, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Alegre, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 062ª Zona (Várzea Alegre), no período de 18/04/2022 a 07/05/2022, em face das férias do Promotor CLEYTON 

BANTIN DA CRUZ. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020884-2022| 

PORTARIA N° 228, DE 18 DE ABRIL 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 no ofício nº 196/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor IGOR CALDAS BARAÚNA RÊGO, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Acopiara, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 043ª Zona (Jucás), no período de 18/04/2022 a 07/05/2022, em face das férias do Promotor ALEXANDRE 

PASCHOAL KONSTANTINOU. 
 

 SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020885-2022| 

PORTARIA N° 229, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÃO DE PROMOTORES 

ELEITORAIS DE FORTALEZA NO MUTIRÃO DE FECHAMENTO DE 

CADASTRO. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das suas funções estabelecidas no art. 77 da 

Lei Complementar nº 75/93 e no art. 23, § 1º, X, da Portaria PGR/PGE Nº 01/2019, de 9 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a atuação dos promotores eleitorais é vinculada ao juízo da zona específica para a qual tenham sido 

designados pela Procuradoria Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO o disciplinado pela Portaria do TRE-CE nº 04/2022, que dispõe sobre a escala de plantão de Juízes Eleitorais de 

Fortaleza no mutirão de fechamento de cadastro; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Fixar a escala de plantão dos Promotores Eleitorais referente ao período final de alistamento eleitoral/fechamento de cadastro, 

a se realizar no Centro de Eventos de Fortaleza/CE, no período de 25/04 a 04/05/2022, conforme tabelas abaixo: 

 

ABRIL / 2022 

DIAS ZONAS 

25 segunda-feira 116ª e 2ª 

26 terça-feira 3ª e 80ª 

27 quarta-feira 82ª e 94ª 

28 quinta-feira 85ª e 93ª 
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ABRIL / 2022 

29 sexta-feira 83ª e 95ª 

 

MAIO / 2022 

DIAS ZONAS 

2 segunda-feira 112ª e 113ª 

3 terça-feira 114ª e 115ª 

4 quarta-feira 1ª, 117ª e 118ª 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020886-2022| 

PORTARIA N° 230, DE 20 DE ABRIL 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 no ofício nº 198/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do 

Norte, para funcionar como Promotor Eleitoral da 053ª Zona (Nova Olinda), no período de 20/04/2022 a 09/05/2022, em face das férias do Promotor 

DANIEL FERREIRA DE LIRA. 
 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020887-2022| 

PORTARIA N° 231, DE 20 DE ABRIL 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 no ofício nº 199/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor RENATO MAGALHÃES DE MELO, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Icó, para funcionar 

como Promotor Eleitoral da 015ª Zona (Icó), no período de 22/04/2022 a 11/05/2022, em face das férias do Promotor DANIEL FORMIGA PORTO. 
 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020889-2022| 

PORTARIA N° 232, DE 20 DE ABRIL 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 no ofício nº 200/2022/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR o Promotor OTHONIEL ALVES DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 012ª Zona (Senador Pompeu), no período de 21/04/2022 a 10/05/2022, em face das férias do Promotor RAFAEL 

MATOS DE FREITAS MORAIS. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020862-2022| 

RESOLUÇÃO N° 1, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

DISPÕE SOBRE A ATUAÇÃO DOS PROMOTORES ELEITORAIS EM 

FEITOS RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES DE 2022, INCLUSIVE DA ATUAÇÃO 

JUNTO AO PODER DE POLÍCIA NA FISCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA 

ELEITORAL. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das suas funções estabelecidas no art. 77 da 

Lei Complementar nº 75/93 e no art. 23, § 1º, X, da Portaria PGR/PGE Nº 01/2019, de 9 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a atuação dos Promotores Eleitorais é vinculada ao juízo da zona específica para a qual tenham sido 

designados pela Procuradoria Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO o disciplinado pela Resolução TRE-CE nº 876/2022, que dispõe sobre a designação, a competência e o exercício 

do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral relativa ao pleito de 2022, cujos arts. 1º a 4º consignam a orientação de: 

Art. 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e as enquetes, nas Eleições Gerais de 2022, será exercido por juízas e juízes 

eleitorais, pelas relatoras e pelos relatores deste Tribunal e pelas juízas e pelos juízes auxiliares designados nos termos da Resolução TRE-CE nº 862/2021 

(art. 54, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019). 
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Art. 2º Nos municípios de Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e as 

enquetes será exercido pelos Juízos Eleitorais das respectivas circunscrições, cabendo a coordenação dos trabalhos relativos à fiscalização da propaganda 

eleitoral aos Juízos Eleitorais a seguir relacionados: 

I - Caucaia - Juízo Eleitoral da 123ª Zona; 

II - Maracanaú - Juízo Eleitoral da 104ª Zona; 

III - Sobral - Juízo Eleitoral da 121ª Zona; 

IV - Juazeiro do Norte - Juízo Eleitoral da 28ª Zona. 

Art. 3º No município de Fortaleza, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pela Comissão de Fiscalização da 

Propaganda Eleitoral, formada pelos Juízos Eleitorais da capital, excetuadas a 3ª, a 93ª, a 94ª e a 95ª zonas Eleitorais, cabendo a coordenação-geral ao 

Juízo da 118ª Zona Eleitoral. 

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza serão distribuídos da seguinte 

forma: 

I - os Juízos Eleitorais das 1ª, 2ª e 80ª zonas, sob a coordenação da 1ª Zona Eleitoral, ficarão responsáveis pelas atribuições 

administrativas, compreendendo, entre outras, a gestão de pessoal, inclusive a elaboração de escala de trabalho e controle de serviço extraordinário; a 

gestão dos contratos de veículos; o gerenciamento das diligências externas, inclusive a apreensão de bens e materiais; e o controle de comunicações de 

carreatas, comícios, caminhadas e eventos assemelhados; 

II - os Juízos Eleitorais das 82ª e 83ª zonas, sob a coordenação da 82ª Zona Eleitoral, ficarão responsáveis pelo recebimento, triagem, 

autuação e distribuição das Notícias de Irregularidade em Propaganda Eleitoral; 

III - os Juízos Eleitorais das 85ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª e 118ª zonas, sob a coordenação da 118ª Zona Eleitoral, ficarão 

responsáveis pelo processamento e julgamento das Notícias de Irregularidade em Propaganda Eleitoral. 

Art. 4º No caso de propaganda eleitoral veiculada pela Internet, o exercício do poder de polícia no Estado do Ceará caberá à Comissão 

de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, nos termos do art. 3º, inciso III, desta Resolução. 

CONSIDERANDO o disciplinado pela TRE-CE nº 874/2022, que dispõe sobre a designação dos juízos eleitorais nos municípios de 

Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Caucaia e Maracanaú, para realizar audiência de custódia, conhecer dos pedidos de habeas corpus, liberdade 

provisória, fiança e relaxamento de flagrante no período de 15 (quinze) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento das Eleições 

2022, cujo art. 1º consigna a orientação de: 

Art. 1º Nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Caucaia e Maracanaú, ficam designados os Juízos abaixo relacionados 

para realizar audiência de custódia, conhecer dos pedidos de habeas corpus, liberdade provisória, fiança e relaxamento de flagrante que forem impetrados 

no período de 15 (quinze) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento das Eleições 2022: 

I - Fortaleza: Juízos Eleitorais das 3ª e 93ª Zonas; 

II - Juazeiro do Norte: Juízo Eleitoral da 119ª Zona; 

III - Sobral - Juízo Eleitoral da 24ª Zona; 

IV - Caucaia - Juízo Eleitoral da 120ª Zona; 

V - Maracanaú - Juízo Eleitoral da 122ª Zona. 

CONSIDERANDO que a instauração de qualquer inquérito policial destinado a apurar a prática de delitos eleitorais pressupõe, salvo 

a hipótese de prisão em flagrante, determinação da Justiça Eleitoral ou requisição do Ministério Público Eleitoral para tanto, nos termos da Resolução 

TSE n. 23.640/2021); 

CONSIDERANDO que a atuação do Centro de Apoio Operacional Eleitoral – CAOPEL do Ministério Público do Estado do Ceará 

deve ser otimizada de acordo com as suas finalidades orgânicas; 

RESOLVE: 

Art. 1º. O Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará é composto pelo Procurador Regional Eleitoral, pelos Procuradores 

Regionais Eleitorais Auxiliares e pelos Promotores Eleitorais. 

Art. 2º. Ressalvada a representação para o exercício de Poder de Polícia do Juiz Eleitoral, a atribuição de ajuizamento pelo Ministério 

Público Eleitoral de medidas judiciais visando à aplicação de punições por infração à legislação eleitoral é privativa do Procurador Regional Eleitoral e 

dos Procuradores Auxiliares. 

Art. 3°. Cabe aos Promotores Eleitorais atuarem nas Eleições de 2022, sob a coordenação e em cooperação com a Procuradoria 

Regional Eleitoral, consoante previsão do art. 46 da Portaria PGE/MPF n. 1/2019, incumbindo-lhes: 

I – fiscalizar a campanha dos candidatos e as eleições nas respectivas Zonas Eleitorais; 

II – investigar e apurar a prática de ilícitos eleitorais nas respectivas Zonas Eleitorais, em auxílio ao Procurador Regional Eleitoral e 

aos Procuradores Eleitorais Auxiliares; 

III –praticar atos nas respectivas Zonas Eleitorais por delegação do Procurador Regional Eleitoral ou dos Procuradores Eleitorais 

Auxiliares, quando indicados; 

IV – representar aos Juízes Eleitorais para o exercício do Poder de Polícia, quanto às providências necessárias para inibir práticas 

ilegais; 

V – adotar as medidas cabíveis para a prevenção e repressão dos crimes eleitorais; e 

VI – encaminhar ao Procurador Regional Eleitoral notícia quanto à possível ausência de condição de elegibilidade ou presença de 

causa de inelegibilidade de candidato de que tenham conhecimento, devendo ainda buscar informações de candidatos com domicílio eleitoral em sua 

área de atuação que possuam condenações criminais ou por ato de improbidade administrativa em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado; 

VII - promover o combate à violência política de gênero, de forma que sejam adotadas as providências concretas cabíveis para a 

repressão de eventuais assédios, constrangimentos, humilhações, perseguições ou ameaças dirigidas a mulheres que desempenhem atividade política, 

promovendo-se a investigação dos crimes previstos no art. 326-B do Código Eleitoral, bem como no art. 359-P do Código Penal, comunicando-se o 

resultado das apurações à Procuradoria Regional Eleitoral. 

Art. 4°. A atuação dos Promotores Eleitorais perante a Justiça Eleitoral é vinculada ao juízo da zona específica para a qual tenham 

sido designados pela Procuradoria Regional Eleitoral. 
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Art. 5º. A atuação extrajudicial dos Promotores Eleitorais visando à coleta de provas e à propositura de medidas cabíveis em relação 

aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal deve ser precedida de instauração de Notícia de Fato (NF) e/ou Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), 

no bojo dos quais devem ser adotadas e formalizadas todas as providências a cargos dos órgãos mencionados no artigo 1º desta resolução. 

Parágrafo único. Nos municípios com mais de uma Promotoria Eleitoral, a instauração da NF e/ou do PPE será atribuição do órgão 

do Ministério Público Eleitoral que primeiro tomou conhecimento do fato a ser apurado/investigado ou, mediante provocação ou requerimento de 

diligência remetidos pelos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, após distribuição igualitária dos serviços a ser promovida pela Promotoria 

atuante perante a 82ª Zona Eleitoral, em Fortaleza; a 123ª Zona Eleitoral, em Caucaia; a 104ª Zona Eleitoral, em Maracanaú; a 121ª Zona Eleitoral, em 

Sobral; e a 28ª Zona Eleitoral, em Juazeiro do Norte. 

Art. 6°. O Promotor Eleitoral que tiver ciência de propaganda eleitoral ilícita deverá: 

I – buscar reunir provas de sua materialidade e autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, mediante sua prévia intimação 

para regularização da propaganda no prazo de 48 horas, utilizando-se dos meios de notificação informados no Requerimento de Registro de Candidatura 

e no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (art. 107, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, com redação da Resolução 

TSE nº 23.671/2021), e, quando for o caso, representar ao juiz eleitoral buscando impedi-la ou cessá-la imediatamente; 

II – nas hipóteses de propaganda eleitoral irregular para a qual a lei ou as instruções do TSE cominem sanções, uma vez procedida à 

apuração e, se for o caso, adotada a providência prevista no inciso I, deverá ser providenciado o encaminhamento dos autos originais ou por cópia, quando 

necessário à continuidade da apuração, à Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura da representação eleitoral; 

III – sempre que possível, além da prova da materialidade, os elementos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral devem 

conter indícios de autoria e dados suficientes à identificação, qualificação e localização dos autores da propaganda irregular, ou de que o beneficiário 

dela teve prévio conhecimento, caso este não seja por ela responsável, promovendo inclusive a intimação de que trata o art. 107, § 1º, da Resolução TSE 

n. 23.610/2019, com redação da Resolução TSE nº 23.671/2021. 

§1º. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, 

no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a 

impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda (art. 107, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019). 

§2º. A intimação de que trata o parágrafo anterior pode ser feita diretamente pelo Ministério Público Eleitoral por notificação nos 

endereços informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), por meio 

do Oficial de Promotoria ou outro servidor público, com a expedição de certidão (art. 107, parágrafos 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019); 

§3º. Na hipótese de propaganda eleitoral em bem particular, a retirada ou regularização da propaganda não afasta a aplicação da 

sanção, razão pela qual deve ser encaminhado o caso à Procuradoria Regional Eleitoral nessa hipótese. 

Art. 7º. O Promotor Eleitoral, sempre quando no local da infração não existir órgãos da Polícia Federal, deverá, preferencialmente, 

requisitar a instauração de inquérito policial à Polícia Civil (art. 1º, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.640/2021), em face do baixo efetivo da 

Polícia Federal. 

Art. 8º. Em caso de prisão em flagrante ou ocorrência de crime eleitoral, o Promotor Eleitoral providenciará o encaminhamento do 

respectivo Auto ou Termo Circunstanciado à Procuradoria Regional Eleitoral, após eventual complementação probatória, para análise da viabilidade das 

ações cíveis-eleitorais cabíveis perante o Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 9º. O Promotor Eleitoral colherá as provas de autoria e materialidade que estiverem ao seu alcance e encaminhará a representação 

e os elementos probatórios colhidos à Procuradoria Regional Eleitoral quando tomar conhecimento de quaisquer ilícitos eleitorais, tais como: 

I – fato que, em tese, configure conduta vedada aos agentes públicos (art. 73 daLei n. 9.504/97), captação ilícita de sufrágio (art. 41-

A da Lei n. 9.504/97), captação ou gasto ilícito dos recursos de campanha (art. 30-A da Lei n. 9.504/97) ou abuso de poder (art. 22 da Lei Complementar 

n. 64/90) praticado na respectiva Zona Eleitoral; 

II – restrição ao direito de concorrer a mandato eletivo de possíveis candidatos às eleições gerais, como condenação criminal por 

órgão colegiado; rejeição de contas; 

III – fato que possa motivar cassação de registro, diploma ou mandato, como os tipificados como abuso de poder econômico, abuso 

de poder político, fraude, corrupção, “caixa-dois”. 

§1°. Para os fins do caput, o Promotor Eleitoral poderá reduzir a termo o depoimento de testemunhas, vítimas, informantes e 

investigados, requisitar documentos, informações e perícias, e requerer ao Juiz Eleitoral buscas e apreensões, estas últimas apenas quando fundadas no 

exercício do poder de polícia das eleições. 

§2°. A gravação ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores da conversa, sem conhecimento do outro, pode ser considerada 

prova lícita, devendo o Promotor Eleitoral identificar e colher o depoimento do interlocutor que efetuou a gravação, de maneira a esclarecer de que modo 

foi feita a gravação e quem eram as pessoas que participavam do diálogo, de modo a identificar e preservar a cadeia de custódia da prova (TRE-

CE/RE0600638-59.2020.6.06.0049), além de outros elementos que corroborem com a informação tratada no diálogo gravado. 

§3°. Sempre que possível, o Promotor Eleitoral gravará os depoimentos colhidos em sistema audiovisual. 

§4°. A requisição ou solicitação de documentos deve ser feita por escrito e documentada no PPE, de forma a identificar-se a origem 

dos documentos juntados aos autos. 

§5º. Nos ilícitos eleitorais praticados na internet ou em redes sociais, sempre que possível, deverá ser feito a captura da imagem da 

tela e/ou cópia de vídeo, com emissão de certidão de servidor da promotoria, devidamente identificado, quanto a data, hora, link de acesso à página 

eletrônica e circunstâncias em que verificado o fato ilícito e realizado o print e/ou gravação. 

Art. 10. Os Promotores Eleitorais dispensarão especial atenção à origem e à idoneidade das provas dos fatos que possam levar à 

cassação de registro ou de diploma ou à declaração de inelegibilidade, notadamente quando para sua produção houverem contribuído candidatos, partidos 

políticos, coligações ou cabos eleitorais, e promoverão a responsabilização de tantos quantos tenham agido com dolo ou má-fé. 

Art. 11. O Promotor Eleitoral, em auxílio ao Procurador Regional Eleitoral, para fins de impugnação de registro de candidatura, 

deverá: 

I – diligenciar e informar ao Procurador Regional Eleitoral, em prazo hábil para impugnação de registro, os Prefeitos e ex-Prefeitos 

dos municípios de sua Zona Eleitoral que tiveram suas contas de governo rejeitadas pela Câmara Municipal nos últimos oito anos antes das eleições, 

encaminhando cópia da decisão da Câmara Municipal; 

II — adotar as medidas pertinentes para que as Câmaras Municipais julguem as contas dos Prefeitos e/ou ex-Prefeitos, que tiveram 

parecer pela rejeição nos últimos oito anos, especialmente quando já tiver sido extrapolado eventual prazo previsto na Lei Orgânica ou no regimento 

interno; 
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III — promover a identificação de casos em que candidatos com base política em suas áreas de atuação tenham condenação em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento 

da pena dos crimes previstos no art. 1º da Lei Complementar 64/90 ou por ato doloso de improbidade administrativa; 

IV — informar ao Procurador Regional Eleitoral as condenações por ato de improbidade administrativa e criminais de candidatos, 

proferidas por órgãos colegiados, das quais tenham conhecimento. 

§1º. A Procuradoria Regional Eleitoral encaminhará aos Promotores Eleitorais a lista dos Prefeitos e ex-Prefeitos que tiveram parecer 

do TCE pela rejeição das contas para os fins dos incisos I e II. 

§2º. Eventual revisão administrativa do parecer do Tribunal de Contas ou da decisão da Câmara Municipal da decisão que rejeitou as 

contas não tem efeito para fins eleitorais (TSE – REspe n. 50784/PB e REspe 29540/SP). 

§3°. A providência do item II deve ser adotada, ainda que ultrapassado o prazo de impugnação de registro de candidatura, 

encaminhando-se cópia de eventual decisão da Câmara Municipal pela rejeição das contas (fato superveniente ao registro) para a propositura de Recurso 

Contra Expedição de Diploma. 

Art. 12. Na hipótese de a infração à legislação eleitoral atingir a eleição presidencial, o Promotor Eleitoral deverá reunir subsídios 

mínimos que amparem eventual atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral, a partir da promoção de diligências em que a apuração de informações 

complementares puder ser melhor realizada no local dos fatos. 

§1º. Quando se tratar de possíveis atos de propaganda irregular caracterizados pela fixação de outdoor, orienta-se que sejam 

verificados os responsáveis pela colocação e fabricação do material publicitário, a origem dos recursos que o custearam, por quanto tempo permaneceu 

exposto, quais são/eram as dimensões do artefato, qual o possível impacto visual gerado pelo material, e se seu efeito visual poderia ser equiparado a de 

um outdoor, levando em conta o local em que foi afixado, as cores e o tamanho da fonte, bem como que as informações apuradas venham acompanhadas, 

se possível, de fotografia, comprovante de prestação de serviço e de pagamento ou de outra fonte de prova capaz de corroborá-las (arts. 36 e 39, §8º, da 

Lei 9.504/97; Ofício Circular nº 30/2021 - PGGB/PGE). 

§2º. Após a coleta de informações, deverá ser remetida as peças de informação à Procuradoria-Geral Eleitoral ou fará encaminhamento 

para a PRE para tal remessa, por meio eletrônico. 

Art. 13. Decorridos 30 dias após a eleição, o Promotor Eleitoral representará ao Juiz Eleitoral contra o responsável, em caso de inércia, 

pleiteando a remoção da propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o caso, mediante cominação de multa para a hipótese de 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo das sanções criminais, civis, administrativas e disciplinares decorrentes da desobediência e da adoção 

das providências previstas na legislação comum aplicável (art. 121 da Resolução TSE n. 23.610/2019, com redação da Resolução TSE nº 23.671/2021). 

Art. 14. Na data do pleito, deverão os Promotores Eleitorais atuar na fiscalização dos trabalhos de votação em todas as seções eleitorais 

contidas na respectiva Zona Eleitoral. 

Art. 15. Os membros do Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará devem manter disponíveis e atualizados endereço de e-mail 

e número de telefone perante a secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará. 

§1º. O endereço de e-mail referido no caput deve ser acessado diariamente pelo membro do Ministério Público Eleitoral. 

§2º. Os promotores eleitorais devem atestar imediatamente o recebimento de e-mail requisitório de diligências oriundos da PRE ou 

de seus Procuradores Auxiliares, fazendo-o por meio de resposta eletrônica à mensagem recebida. 

Art. 16. Far-se-á a distribuição entre todas as promotorias eleitorais da circunscrição afetada, também equitativamente e por sorteio, 

dos procedimentos e das comunicações referentes a ações penais, inquéritos policiais, habeas corpus, liberdade provisória, fiança, relaxamento de 

flagrante e procedimentos criminais diversos. 

Parágrafo único. O regramento contido no caput deste artigo não será aplicado o período indicado na Resolução TRE-CE nº 874/2022, 

tratado no Art.17. 

Art. 17. No período de 15 (quinze) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento das Eleições 2022, e 

especificamente nos casos audiência de custódia, pedidos de habeas corpus, liberdade provisória, fiança e relaxamento de flagrante, a participação do 

Promotor Eleitoral será promovida da seguinte forma, em consonância com a Resolução TRE-CE n. 874/2022: 

I - Fortaleza: Promotorias Eleitorais das 3ª e 93ª Zonas; 

II - Juazeiro do Norte: Promotoria Eleitoral da 119ª Zona; 

III - Sobral - Promotoria Eleitoral da 24ª Zona; 

IV - Caucaia - Promotoria Eleitoral da 120ª Zona; 

V - Maracanaú - Promotoria Eleitoral da 122ª Zona. 

Art. 18. Os procedimentos criminais serão distribuídos apenas uma vez, ficando preventa para a propositura da ação penal decorrente 

e de eventuais ações cautelares precursoras desta a promotoria eleitoral que tenha requisitado o inquérito policial ou que atue perante o juízo ordenante 

da respectiva instauração. 

Parágrafo único. Quando o inquérito policial for instaurado por determinação do TRE-CE e não for caso de sua competência criminal, 

distribuir-se-á o feito a uma das promotorias eleitorais no município em que supostamente consumado o delito. 

Art. 19. A distribuição por dependência se dará quando a nova comunicação recebida abarque fatos investigados em procedimento 

preexistente. 

Parágrafo único. Caso haja mais de um procedimento preexistente abarcando o fato noticiado, com objetos jurídicos distintos, far-se-

á uma distribuição múltipla. 

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 21. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00045978-2022| 

PORTARIA Nº 53, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

Ref.: 1.16.000.001451/2021-81. 

 

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

conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição da República, e pelos arts. 6º, inciso VII, alínea “a”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, 

todos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe, com os seguintes dados: 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Pedro Henrique Lopes de Freitas Coutinho. 

ENVOLVIDO: Instituto Educativo de Brasília (UNISA) e da Faculdade Santo Augusto (FAISA). 

OBJETO: representação em face do Instituto Educativo de Brasília (UNISA) e da Faculdade Santo Augusto (FAISA), na qual o 

representante relata não ter recebido o diploma de conclusão do curso de Administração e que existem informações equivocadas em seu histórico escolar. 

CONSIDERANDO que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial 

acerca das medidas a serem eventualmente adotadas; 

DETERMINA: 

1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 

2. a publicação desta Portaria, como de praxe; 

3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 

Publique-se e registre-se. 
 

PAULO JOSÉ ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00002053-2022| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da 

Constituição Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000113/2021-19, com finalidade de investigar as providências 

adotadas por parte do Município de Governador Edison Lobão/MA, em relação ao recebimento indevido do auxílio emergencial por parte de servidores 

municipais. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Após a conversão, reitere o Ofício nº 107/2022/PRM-Imperatriz/1º Ofício. 
 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00001928-2022| 

PORTARIA Nº 4, DE 22 DE ABRIL DE 2022 
 

Notícia de Fato nº 1.20.005.000077/2022-13 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 

Constituição da República; no art. 5º, II, "c", III, “b”, V, "b" da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e nos termos do que 

dispõe a Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 

CONSIDERANDO que compete precipuamente ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos difusos (art. 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO o art. 6º da CF/88, o qual prevê o direito social à moradia. 

CONSIDERANDO que o Programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública da União, inclusive com destinação de recurso 

público federal, conforme a Lei nº 11.977/2009 e o Decreto nº 7.499/2011; 

CONSIDERANDO o peticionamento de mais de mil ações judiciais perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis 

em face da Caixa Econômica Federal, pleiteando, em síntese, indenização por danos morais e materiais em virtude de "defeitos ou vícios construtivos" 

dos imóveis de vários residenciais vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida; 

CONSIDERANDO a necessidade de aferir a veracidade e a dimensão dos problemas alegados nas mais de 1.000 (mil) ações similares 

propostas recentemente na Justiça Federal dessa urbe, pelo mesmo escritório de advocacia. 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de instrução adequada dos autos, o Ministério Público Federal RESOLVE CONVERTER, 

nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 23/07, do CNMP, a presente notícia de fato em 

INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 

Civil”, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto “1ª CCR. Direito à Moradia. Vícios de construção no Programa Minha Casa 

Minha Vida. Apurar a existência de vícios de construção em imóveis de diversos residenciais no município de Rondonópolis/MT, conforme alegado em 

mais de 1.000 (mil) ações judiciais individuais e similares propostas contra a CEF, recentemente, perante a Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT”. 
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Assunto CNMP: 10588 - Vícios de Construção (Sistema Financeiro da Habitação/Espécies de Contratos/Obrigações/DIREITO CIVIL); 11846 - Moradia 

(Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

2. Publique-se. 

3. Oficie-se à Caixa Econômica Federal - Jurídico Regional em Cuiabá (jurircb@caixa.gov.br) - com cópia da presente Notícia de 

Fato -, requisitando à empresa pública que: a) manifeste sobre o caso e apresente todos os dados completos desses residenciais (construtoras, quantidade 

de residências, papéis da CEF e do FAR, forma de aquisição pela população e perfil exigido, data de entrega, mecanismos de reparação de vícios pela 

CEF, responsabilidade pelos custos de reparação etc.); b) explique a abrangência do Programa de Olho na Qualidade em relação a cada residencial, 

detalhando o funcionamento do referido programa e os êxitos já alcançados; c) responda se houve caso semelhante (milhares de ações individuais 

propostas em curto prazo contra a instituição, envolvendo residenciais do PMCMV e alegações de vícios construtivos), em outras jurisdições, e, em caso 

positivo, quais as soluções administrativas e judiciais adotadas; d) apresente cronograma objetivo para realização de vistorias por amostragem nos 

residenciais em Rondonópolis-MT, as quais possam minimamente dimensionar o tamanho e a veracidade dos problemas alegados nas mais de 1.000 

(mil) ações similares propostas recentemente na Justiça Federal dessa urbe, pelo mesmo escritório de advocacia. Por fim, registre-se, no corpo do ofício, 

que o MPF fica à disposição para designação de reunião.  Prazo: 15 dias. 

4. Em caso de inércia do(s) oficiado(s), proceda a assessoria com as diligências necessárias à célere obtenção da(s) resposta(s) 

(contatos por e-mail/telefone/reiteração do ofício). 

 

RAUL BATISTA LEITE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00015014-2022| 

PORTARIA Nº 10, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições, nos termos dos arts. 

72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, artigos 24, VIII, c.c. artigo 27, § 3º, do Código Eleitoral, e 

CONSIDERANDO a atribuição exclusiva do Procurador Regional Eleitoral em dirigir e coordenar no Estado as atividades do 

Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 24, VIII, c/c artigo 27, § 3º, do Código Eleitoral, e artigo 77, da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar, sempre que necessário, 

o SISCONTA ELEITORAL e os relatórios de conhecimento expedidos para usa respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter 

Geral n. 03/2017, CNMP); 

CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas 

Eleitorais), a qual possibilita, no módulo “ficha suja”, o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas 

nas eleições, com base na “Lei da Ficha Limpa” (LC n. 35/2010); 

CONSIDERANDO que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para 

eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral; 

CONSIDERANDO, por fim, o teor do OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2022 - PGGB/PGE (PGR-00142111/2022), encaminhado pela 

Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, solicitando que se oficie aos órgãos competentes requisitando informações acerca de decisões potencialmente 

geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas, pelos próprios órgãos, por meio do Sisconta Eleitoral (https://siscontaeleitoral.mpf.mp.br) 

RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo para acompanhar as orientações, informações e/ou requisições referentes 

ao Sisconta Eleitoral - Eleições 2022, determinando-se, desde logo. 

1. O registro e autuação da presente Portaria; 

2. A expedição de Ofício Circular aos Senhores(as) Promotores Eleitorais, para que oficiem, respeitada a independência funcional, 

às Prefeituras e Câmaras de Vereadores inseridas no seu âmbito de atuação (zona eleitoral); 

3. A expedição de ofícios aos seguintes órgãos, com sede ou representação no Estado de Mato Grosso, solicitando-se as informações 

a seguir delineadas: 

3.a) Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal 

I) condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado pelos crimes) indicados nos itens da línea e do inciso I do 

art. 1º da LC 64/90; 

II) policiais militares e bombeiros militares declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, nos últimos oito anos (art. 

1º, I, f, da LC 64/90); – apenas para Tribunal de Justiça. 

III) condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado, por ato doloso de 

improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito (art. 1º, I, l, da LC 64/90) e 

IV) servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito 

anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90). 

3.b) Tribunal Regional Eleitoral 

I) condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder político ou 

econômico, nos últimos oito anos (art. 1º, I, d, da LC 64/90); 

II) detentores de cargo na administração pública condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado pelo abuso de 

poder político ou econômico, nos últimos oito anos (art. 1º, I, h, da LC 64/90); 

III) condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado pelos crimes indicados nos itens da línea e do inciso I do 

art. 1º da LC 64/90; 

IV) condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado por corrução eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, 

captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas que impliquem cassação do registro ou 

do diploma, nos últimos oito anos (art. 1º, I, j, da LC 64/90); 

V) servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito 

anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90) e 

VI) pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais ilegais tipos por ilegais em decisão transitada 

em julgado ou proferida por órgão colegiado, nos últimos oito anos (art. 1º, I, p, da LC 64/90). 

3.c) Assembleia Legislativa 
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I) deputados que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição ou 

dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato da Constituição Estadual ou da LODF, nos últimos doze anos (art. 1º, I, b, da LC 64/90); 

II) governadores ou vice-governadores que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou 

da LODF, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90); 

III) governadores, vice-governadores e dirigentes que tenham tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por decisão irrecorrível do órgão legislativo, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da LC 64/90); 

IV) governadores, vice-governadores e deputados estaduais ou distritais que tenham renunciado a seu mandato desde o oferecimento 

de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo das Constituições Federal ou Estadual, nos últimos 

doze anos (art. 1º, I, k, da LC 64/90) e 

V) servidores públicos da Assembleia Legislativa que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo 

administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90). 

3.d) Governo do Estado: 

Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito 

anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90). 

3.e) Procuradoria-Geral de Justiça: 

I) membros do Ministério Público que tenham sido aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o 

cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, nos últimos oito 

anos (art. 1º, I, q, da LC 64/90) e 

II) servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito 

anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90). 

3.f) Tribunal de Contas do Estado: 

I) pessoas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do Tribunal, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da LC 64/90); 

II) servidores do Tribunal que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos 

últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90). 

3.g) Conselho de fiscalização de profissionais liberais (CRM, CREA, CRO, CRP, CRA, CRC, CRF, Crefito, Coren, OAB, entre 

outros): 

Pessoas excluídas do exercício da profissão, por decisão sancionatória do Conselho, em decorrência de infração ético-profissional, 

nos últimos oito anos (art. 1º, I, m, da LC 64/90). 

Observe-se, por fim, prazo de seis meses, nos termos do artigo 80, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019, prorrogável, caso necessário, 

para dar-se continuidade ao acompanhamento do presente. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se. 

 

ERICH RAPHAEL MASSON 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IUA-MG-00001038-2022| 

PORTARIA N° 3, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições legais e 

institucionais, e 

CONSIDERANDO: 

i. . ser o Ministério Público o titular da ação penal pública, nos exatos termos dispostos no inciso I do art. 129 da Constituição Federal; 

ii. ser o Ministério Público Federal o destinatário final das investigações levadas a cabo no curso do inquérito policial presidido pela 

autoridade policial federal; 

iii. a atribuição conferida ao Ministério Público de exercer o controle externo da atividade policial, prevista no inciso VII do art. 129 

da Constituição Federal; 

iv. o disposto na Resolução nº 63, de 26 de junho de 2009, do Conselho da Justiça Federal, que versa acerca da tramitação direta dos 

inquéritos policiais entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal; 

v. que no âmbito da Subseção Judiciária de Ituiutaba as ações e procedimentos criminais, inclusive inquéritos policiais, 

obrigatoriamente, tramitarão por via eletrônica, com peticionamento e inserção de documentos no PJe; 

vi. que a tramitação do inquérito policial dar-se-á diretamente entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, inclusive para fins 

de prorrogação de prazo para conclusão das investigações, sem a necessidade de intervenção do órgão do Poder Judiciário Federal competente para a 

análise da matéria; 

vii. a falta de interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos do Ministério Público Federal (Único) e o da Polícia Federal (E-POL), 

bem como deste último com o PJE; 

viii. a detecção de falhas nos mecanismos de controle dos autos remetidos para o fluxo de tramitação direta; 

ix. a necessidade de uniformizar os procedimentos, bem como de proporcionar agilidade e segurança nos atos promovidos nos 

inquéritos policiais; 

x. que o art. 8º, IV, da Resolução CNMP n. 174/2017, preceitua que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da 

atividade-fim destinada a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

RESOLVE: 

1. instaurar procedimento administrativo, com o seguinte objeto: “acompanhar o trâmite dos inquéritos policiais distribuídos a esta 

PRM, submetidos ao fluxo de tramitação direta entre o Ministério Público Federal e Polícia Federal, no Sistema Pje, pela Subseção Judiciária de Ituiutaba, 

MG”; 
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2. determinar que a assessoria de gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano, previsto no art. 11 

da Resolução CNMP n. 174/2017; 

3. determinar a expedição de ofício à Vara da Subseção Judiciária de Ituiutaba, MG, dando-lhes ciência da presente instauração e 

requerendo o envio do rol dos processos criminais submetidos ao fluxo de tramitação direta entre o Ministério Público Federal e Polícia Federal no 

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje; 

4. determinar que as informações elencadas no item anterior sejam compiladas em planilha ordenada, procedendo-se às verificações 

de praxe e adoção das medidas necessárias à regularização de eventual deficiência no trâmite processual; 

5 . determinar que as ações previstas nos itens 3 e 4 sejam realizadas no mínimo semestralmente. 

 

WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-IAB-PA-00001992-2022| 

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE ABRIL DE 2022 

 

Procedimento nº 1.23.008.000087/2021-28 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal 

e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.23.008.000087/2021-28 instaurado para apurar 

possível responsabilidade dos terminais portuários e estações de transbordo de cargas privados presentes em Itaituba/PA, referente aos recorrentes riscos, 

congestionamentos e transtornos gerados pelo fluxo constante de carretas que realizam descarga de grãos para as referidas empresas. 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido Auto Administrativo, pelo que: 

Determina-se: 

I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II – Dê-se publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF. 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

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

Cumpra-se. 

 

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00001965-2022| 

PORTARIA Nº 12, DE 22 DE ABRIL DE 2022 
 

Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000263/2021-44 
 

O Dr. Djalma Gusmão Feitosa, Procurador da República atuante na PRM Patos/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento Preparatório autuada a partir de representação do Município de Conceição/PB, narrando irregularidades no Termo de Compromisso nº 

201804659, firmado pela Prefeitura Municipal de São Mamede/PB, objetivando a construção da Creche Municipal Lúcia de Fátima, com recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Inquérito Civil. 

Determinar, de imediato, a seguinte providência: 

Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

Considerando o Ofício-Circular nº 22/2018/5ªCCR/MPF, fica dispensado o envio de comunicação eletrônica por meio do Sistema 

Único à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00020326-2022| 

PORTARIA Nº 18, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceituam o art. 129, 

II, da Constituição da República de 1988, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 

3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos individuais homogêneos, coletivos, 

os interesses sociais (art. 127 da Constituição), bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados constitucionalmente; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003487/2021-53 foi instaurado a partir do encaminhamento, pelo 

Ministério Público do Estado de Pernambuco, de cópia de peças da Notícia de Fato nº 02061.003.347/2021, em tramitação na 11ª Promotora de Justiça 

de Defesa da Cidadania da Capital - Promoção e Defesa da Saúde, considerando a informação de que insumos para tratamento de radioiodoterapia 

estavam em falta em Pernambuco; 

Considerando a necessidade de aprofundar a apuração; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003487/2021-53 em inquérito civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria com este procedimento preparatório, assinalando como objeto do inquérito civil: apurar 

notícia de paralisação da produção de radiofármacos e radioisótopos usados para o tratamento de câncer, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (Ipen), após um corte de 46% (quarenta e seis por cento) da verba do instituto pelo Governo Federal em 2021, em prejuízo do tratamento de 

pacientes oncológicos do Estado de Pernambuco; 

2. Remessa eletrônica da presente portaria à 1ª CCR/MPF, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 - CSMPF, solicitando-lhe 

a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução CNMP nº 23 e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

Como providência instrutória, determino a reiteração do Ofício nº 1263/2022/MPF/PRPE/7º OFÍCIO. 

Em conformidade com as regras do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução nº 87, do CSMPF, fica estabelecido 

o prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00020215-2022| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 333, DE 18 DE ABRIL DE 2022 

 

Ref: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003448/2021-56 

 

Trata-se de auto extrajudicial instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação formulada em 20/10/2021 na Sala 

de Atendimento ao Cidadão do MPF, com o seguinte teor: 

Há 2 semanas que necessito de uma cópia da declaração do IR de 2020 e 2021, todavia não tenho os números dos recibos de ambos, 

e por isso, não consigo acessar quaisquer caminhos digitais. Diante disto, liguei no 13 e 14 de outubro para o atendimento da Receita em Recife e 

informaram que para tal serviço não era necessário o agendamento. No dia 15 de outubro fui à sede da Receita e passei 1h e 40min na calçada, em pleno 

sol de verão. Eu e muitos mais contribuintes. Todos de máscaras, contudo em um calor desumano e sendo desrespeitados pelos atendentes em seu interior. 

Cheguei na fila as 11h45min e disseram que não iriam mais atender, porque o horário encerra as 12h.Na segunda dia 18/10 retornei à sede. E o mesmo 

descaso vou presenciado e sentido por mim. Vários contribuintes debaixo do sol, sem ninguém pra orientarmos e com um atendimento confuso e ineficaz. 

Hoje, retornei ao mesmo local, com a mesma demanda. Não suportei o descaso dos funcionários públicos conosco e filmei a fila, o descaso os 

contribuintes, e logo em seguida mandei para à imprensa. Ao chegar a minha vez, depois de 1h20m no sol, uma atendente foi totalmente mal educada e 

irônica. Tal tratamento se deu pelo fato de eu estar denunciando o DESCASO. E em retaliação me puseram pra ser atendido em 8 dias seguidos. Para um 

serviço que não necessita atendimento. Gostaria que o MP fiscalizasse o descaso que está ocorrendo com contribuintes que pagam seus tributos, e que, 

ao parecer, são tratados como infratores. 

Dado o relato de possível má prestação do serviço público, foram requisitados os seguintes esclarecimentos ao Delegado da Receita 

Federal do Brasil em Recife/PE: 

"1) como está sendo realizado o atendimento presencial em Pernambuco; 

2) o tempo médio de espera para atendimento na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife neste momento e 

3) por qual razão, de acordo com noticiado, não estaria sendo garantida acomodação confortável (com assento) no interior do prédio 

onde funciona serviço público imprescindível para os cidadãos, caso proceda a notícia (devendo ser encaminhada comprovação do contrário, se for o 

caso)." 

Em resposta, pelo Ofício nº 2.036/2021/DFR/RECIFE (PRR5ª-00018097/2021), o chefe da Delegacia da Receita Federal do Brasil 

em Recife esclareceu que desde 14/07/2021 o Centro de Atendimento (CAC) retornou gradativamente ao atendimento presencial. Informou, ademais, 

que todos os atendimentos presenciais ocorrem tão somente por agendamento, de forma que na notícia relatada se fazia necessário agendamento prévio 

a fim de que o noticiante fosse regularmente atendido. 

Ademais, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife registrou que o tempo médio de espera no serviço presencial, em 

novembro de 2021, foi de 35 minutos e 42 segundos. Além disso, ainda em novembro foi lançado o programa "Autoatendimento Orientado", que 

corresponde a um espaço interno às dependências do CAC Recife onde são disponibilizados computadores e conexão à internet para que os contribuintes 

realizem o seu agendamento. 

É o que importa relatar. 

Cotejados os esclarecimentos prestados pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife com a situação narrada pelo 

representante, não se verifica indícios de um padrão irregular ou precário de prestação de atendimento ao público. Ao revés, a RFB informou diversos 
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canais e facilidades colocados à disposição do cidadão para que o serviço público seja adequadamente prestado, o que acaba por conferir aos fatos 

narrados a característica de caso específico. 

De acordo com o informado pelo chefe da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, não se verifica no Centro de Atendimento 

da Receita Federal em Recife hipótese de irregularidade na prestação do serviço público que ultrapasse a situação peculiar, específica, apontada pelo 

noticiante, cuja tentativa de atendimento, até mesmo pela forma buscada pelo interessado, acabou divergindo do padrão oferecido pela Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em Recife. 

Consta dos autos, aliás, que os atendimentos presenciais na Receita Federal em Recife vêm sendo ampliados, dada a melhora do 

quadro pandêmico local, de forma a atender o contribuinte adequadamente. Ao que tudo indica, portanto, os fatos narrados pelo noticiante consistem em 

caso pontual de falha de atendimento que não corresponde à normalidade dos serviços prestados. 

Ante o exposto, não confirmadas, para o público em geral, as irregularidades noticiadas na representação, inexiste interesse de agir 

que legitime a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público Federal ou quaisquer outras medidas previstas nos incisos II a IV do art. 4º da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, razão pela qual decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, devendo a DICIV: 

I) informar ao representante, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º; 

II) encaminhar os autos à 1ª CCR, com ou sem recurso, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87, de 2006. 
 

MARIA MARILIA OLIVEIRA CALADO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00000911-2022| 

PORTARIA Nº 3, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Converte a Notícia de Fato nº 1.27.005.000091/2021-77 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 23 do CNMP qual regulamenta no âmbito do Ministério Público os artigos 6º, inciso VII, e 7º, 

inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Parquet Público, a 

instauração e tramitação do inquérito civil, 

CONSIDERANDO o procedimento administrativo instaurado a partir da  documentação recebida do Juiz Federal, Titular da Subseção 

Judiciária de Corrente-PI, contendo o Ofício n.º7/2021/SJPI/CNT/DISUB encaminhando cópia integral do PA/SEI n.º 2318-13.2020.4.01.8011 

noticiando que foi transferido para o Município de Corrente recursos financeiros destinados ao auxílio para o combate à pandemia de Covid-19, conforme 

Termo de Responsabilidade firmado pela Secretária de Saúde de Saneamento do Município de Corrente-PI, no qual, se informa que o prazo final para a 

prestação de contas ocorrera em 23 de março de 2021. 

CONSIDERANDO imperiosa a investigação dos fatos veiculados na representação inaugural; 

RESOLVE: 

Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 5a Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 
  

ANDERSON ROCHA PAIVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00002714-2022| 

PORTARIA Nº 18, DE 22 DE ABRIL DE 2022 
 

Converte o Procedimento Preparatório n.º 1.27.002.000118/2021-51 em Inquérito 

Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição Federal, 

assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 

do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial autuado por processo de Tomada de Contas Especial TC 036.812/2019-6, instaurada 

pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Creusimar Oliveira da Silva, Paulo Henrique Sousa Santos, Pablo Enrique dos Santos Barbosa e Associação 

Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas, situada em Floriano/PI, em razão da não comprovação da boa e regular 

aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida associação, 

que tinha por objeto a "elaboração, revisão e qualificação de PTDRS (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável).; 



DMPF-e Nº 75/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 Publicação: terça-feira, 26 de abril de 2022 227 

 

 

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. 

 

CONSIDERANDO a existência de diligência pendente, assim como a iminência do vencimento do prazo de tramitação 

procedimental. 

RESOLVE: 

Converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado, conforme o art. 4º, VI, da Res. CNMP 23/2007. 

 

ANDRÉ BATISTA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00002726-2022| 

PORTARIA Nº 19, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Converte o Procedimento Preparatório n.º 1.27.002.000154/2021-15 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição Federal, 

assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 

do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial autuado em 16 de junho de 2021, a partir de Cópia do Auto Judicial JF/FLR-

1002110-08.2020.4.01.4003-IPL, o qual, por sua vez, visa investigar a suposta prática de ilícito penal capitulado no artigo 1º, inciso III, do Decreto-Lei 

nº 201/67, pela ex-prefeita municipal de Colônia do Gurgueia/PI, LISIANE FRANCO ROCHA ARAÚJO, assim como de quaisquer outras possíveis 

práticas de atos ilícitos relacionados à questão particular do emprego dos recursos (TC/PAC) nº 4.328-FNDE no âmbito da referida administração 

municipal; 

CONSIDERANDO a existência de diligência pendente, assim como a iminência do vencimento do prazo de tramitação 

procedimental. 

RESOLVE: 

Converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado, conforme o art. 4º, VI, da Res. CNMP 23/2007. 

 

ANDRÉ BATISTA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00002729-2022| 

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Converte o Procedimento Preparatório n.º 1.27.002.000001/2021-78 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição Federal, 

assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 

do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial autuado a partir de cópia do Acórdão 13938/2020-TCU-Primeira Câmara, referente 

ao Processo TC 043.292/2018-6, o qual julgou irregulares as contas de Pablo Enrique dos Santos Barbosa, Creusimar Oliveira da Silva, Associação 

Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável (Aridas) e Paulo Henrique Sousa Santos, referentes ao repasse recursos federais 

mediante o Contrato de Repasse nº 311.610-55/2009, celebrado com a Caixa Econômica Federal (CEF), representando o Ministério de Desenvolvimento 

Agrário da União.; 

CONSIDERANDO a existência de diligência pendente, assim como a iminência do vencimento do prazo de tramitação 

procedimental. 

RESOLVE: 

Converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado, conforme o art. 4º, VI, da Res. CNMP 23/2007. 

 

ANDRÉ BATISTA E SILVA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00003905-2022| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 

(art. 129, III e V, da CR) e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CR/88); 

Considerando o procedimento preparatório nº 1.30.020.000782/2021-97, “Apurar possível irregularidade decorrente do suposto 

descumprimento do contrato de concessão da Rodovia BR-101 pela Concessionária Autopista Fluminense – ARTERIS." 

Considerando que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com a 

redação dada pela Resolução nº 106/2010 do CSMPF, encerrou-se em relação ao referido procedimento; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o procedimento preparatório 

nº 1.30.020.000782/2021-97 em inquérito civil. 

À secretaria de tutela coletiva para autuação e registro, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” o seguinte: 

Assunto: “Apurar possível irregularidade decorrente do suposto descumprimento do contrato de concessão da Rodovia BR-101 pela 

Concessionária Autopista Fluminense – ARTERIS, uma vez que o PER - Programa de Exploração da Rodovia prevê a construção de uma terceira faixa 

em ambos os sentidos (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 320,1 (Barreto), a ser executada no 12º e 13º ano, mas cuja execução não foi iniciada 

em 14/02/2021, quando completados os 13 anos de concessão”. 

Encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 87/06 

e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, a 1ª CCR, cientificando-a da instauração do inquérito civil. Promover 

as publicações regulares. 

Em razão do certificado, reiterar o ofício 20/2022 (Sequencial nº 3). Em seguida, acautelar os autos por 30 dias ou até a chegada das 

informações requisitadas. 

 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-ASSU - PRM-ASSU-00000725-2022| 

PORTARIA N° 4, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

1. O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

c) considerando os elementos probatórios reunidos no procedimento preparatório nº 1.28.400.000068/2021-82 e a necessidade de 

prosseguimento da apuração para a formação da convicção ministerial; 

2. DETERMINA: 

a) a conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil, para apurar suposto atraso nas obras de construção de moradias 

populares na comunidade Boa Vista, em Santana do Matos/RN, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), modalidade do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, mediante intermediação da Associação de Desenvolvimento Comunitário Boa Vista. 

 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00015796-2022| 

PORTARIA N° 6, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial e a necessidade de se prosseguir na instrução do 

feito, com realização de outras diligências para o perfeito deslinde da questão; 

RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.28.000.000395/2022-28 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP n.º 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apurar possível irregularidade na concessão de Registro de Qualificação 

de Especialista (RQE) sem que fosse cumprido proficuamente os requisitos exigidos pelas normativas do Conselho Regional de Medicina na concessão 

da referida titulação. 

REPRESENTADOS: FRANCISCO DE ALMEIDA BRAGA, GIANA DA ESCÓSSIA MELO, ANA LIGIA NASCIMENTO DA 

SILVA. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: JONAS ANTUNES DE LIMA NETO 
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Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

os arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Cumpra-se. 

 

LUIS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00011823-2022| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 16, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

IC: 1.31.000.001339/2014-13. Ementa: “Políticas públicas. Serviços públicos. 

Administração Pública. Condições de trabalho dos servidores do MTE. Má 

estrutura física do MTE – Delegacia de Atendimento em Porto Velho. Adoção de 

providências pela SRTE. Melhorias promovidas. Atendimento atualmente não é 

precário quando da instauração do IC. Desnecessidade de prosseguimento das 

investigações. Promoção de Arquivamento”. 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar as circunstancias que levaram ao sucateamento da superintendência 

do MTE em Porto Velho, bem como instar o Poder Público a propiciar melhoria nas condições de trabalho dos servidores e atendimento ao público que 

procura o órgão na cidade de Porto Velho (fls. 2-3). 

Procedimento instaurado de Ofício após reunião da PRDC e servidores do MTE com o objetivo de tratar das instalações do MTE de 

Porto Velho, em que foi informado a respeito da precariedade das estruturas físicas disponibilizadas para os membros e servidores do MTE; que os fiscais 

estão instalados no antigo prédio do MPT; que há grande acumulo de pessoas, em locais muito pequenos; relatando ainda que há enormes filas de público 

para atendimento e; que o prédio que ocupavam antes deste foi interditado pela autuação do MPT, por precariedades e falta de segurança (fls. 4-5). 

Despacho 15551/2014 da PRDC determinando oficiar a Superintendência do MTE em Rondônia sobre: (i) quantos servidores estão 

lotado na superintendência do MTE atualmente?; (ii) esse número é suficiente para atender a demanda de atendimento ao público?; (iii) quantos servidores 

comportaria o prédio em que a superintendência está atualmente instalada de acordo com as normas de higiene e segurança do trabalho?; (iv) quantas 

pessoas são atendidas diariamente e qual a capacidade de atendimento – nas condições do prédio atual e nas condições adequadas?; (v) em que condições 

ficam os cidadãos que aguardam atendimento? Há formação de filas? A partir de que horário? Há registro fotográfico?; (vi) há limitação de atendimento 

por senhas? Por qual motivo?; (vii) qua a situação do prédio da superintendência?; (viii) os problemas – falta de servidores e instalações – é comum em 

outras agências pelo Estado?; (ix) existe outro prédio que possa atender a demanda instalação do MTE no Estado de Rondônia ou projeto para tal?; (x) 

outras informações que entender pertinentes (fls. 6-7). 

Ofício 3220/2014, em cumprimento ao despacho de fls. 6-7. juntamente a documento de AR com o recebido do MTE (fls. 9). 

Ofício n.351/GAB/NAAD/SRTE-RO e cópia em resposta ao Ofício 3220/2014 da PRDC informando que: (i) há servidores cedidos 

ao TRE/RO e que já deveriam ter retornado ao MTE; (ii) está sendo implantado sistema de agendamento a população e em andamento a contratação de 

mais terceirizados para recepção e protocolo; (iii) que o local para atendimento e capacidade para os servidores não dispõe de área média de 5m, o que 

não atende o disposto no Decreto 7.689/2012; (iv) que as senhas distribuídas são para 180 atendimentos, entretanto o espaço de espera não comporta o 

número de pessoas que aguardam, razão pela qual em breve será implantado o atendimento com hora agendada visando diminuir esse número de pessoas 

em espera; (v) as condições de atendimento são precárias, não há banco para todos e o ambiente climatizado não comporta todos os cidadãos; (vi) as 

demais agências em outras regiões do Estado também enfrentam problemas de recursos humanos, a falta de estrutura nos prédios, entre outros. Juntamente 

a mídias fotográficas acostados nos autos (fls. 10-25). 

Memorando 186/GAB/NAAd/SRTE-RO encaminhado pela SRTE/RO ao MTE com informações e solicitando a contratação de 

serviços de suporte e convocação de candidatos aprovados para as agências no Brasil, especificando os serviços prestados definidos por área do MTE 

(fls. 26-47). 

Ofício 13/CMJP/GVEG/2015 da Câmara Municipal de Ji-Paraná levando ao conhecimento da precariedade das condições de 

atendimento no Ministério do Trabalho e Emprego Ji-Paraná, juntamente com mídias digitais impressas do local (fls. 49-51). 

Cópia da Portaria 08/2015-PRM/JP/GAB 3° OF/PFDC da PRM de Ji-Paraná de instauração de inquérito civil naquela unidade (fls. 

52-53). 

Despacho com prorrogação de prazo e diligências (fls. 54-58). 

Ofício para a Secretaria Executiva do MTE, solicitando: (i) quais as providências adotadas e a serem adotadas por este órgão diante 

da situação apresentada no relatório encaminhado pela SRTE/RO sobre a SRTE/RO, especialmente a situação do número de servidores e precária estrutura 

física de atendimento; (ii) informar a quantidade de servidores por habitante em todas as agências de Rondônia; (iii) informa a média de cada estado e 

nacional de servidores/habitantes, especialmente aqueles que realizam atendimento ao público; (iv) e outros esclarecimentos que entender pertinentes 

(fls. 59). 

Em resposta ao ofício 3048/2015, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego encaminha Nota Informativa 

40/2015/DICAR/COCAP/CGRH/SPOA/SE/MTE, na qual responde aos questionamentos do ofício em epígrafe, informando que foi feita solicitação de 

concurso para provimento de vagas para cargos administrativos de nível superior e médio; que, em média, há 1 (um) agente público para cada 7.972 (sete 

mil novecentos e setenta e dois) habitantes, e que Rondônia está entre as 15 (quinze) unidades mais bem posicionadas no ranking de proporção entre a 

população e o número de agentes públicos nas unidades de atendimento, conforme tabela abaixo(fls. 60-62):  

 

Estado Média de agentes públicos por habitantes 

Acre 1 Agente Público para cada 26984 habitantes 

Alagoas 1 Agente Público para cada 49168 habitantes 
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Amazonas 1 Agente Público para cada 55206 habitantes 

Amapá 1 Agente Público para cada 25635 habitantes 

Bahia 1 Agente Público para cada 45854 habitantes 

Ceará 1 Agente Público para cada 42230 habitantes 

Distrito Federal 1 Agente Público para cada 30030 habitantes 

Espírito Santo 1 Agente Público para cada 51363 habitantes 

Goias 1 Agente Público para cada 70575 habitantes 

Maranhão 1 Agente Público para cada 50865 habitantes 

Minas Gerais 1 Agente Público para cada 39966 habitantes 

Mato Grosso do Sul 1 Agente Público para cada 33670 habitantes 

Mato Grosso 1 Agente Público para cada 47153 habitantes 

Pará 1 Agente Público para cada 43228 habitantes 

Paraíba 1 Agente Público para cada 28217 habitantes 

Pernambuco 1 Agente Público para cada 53439 habitantes 

Piauí 1 Agente Público para cada 16044 habitantes 

Paraná 1 Agente Público para cada 43571 habitantes 

Rio de Janeiro 1 Agente Público para cada 52705 habitantes 

Rio Grande do Norte 1 Agente Público para cada 17013 habitantes 

Rondônia 1 Agente Público para cada 7972 habitantes 

Roraima 1 Agente Público para cada 10033 habitantes 

Rio Grande do Sul 1 Agente Público para cada 40044 habitantes 

Santa Catarina 1 Agente Público para cada 23346 habitantes 

Sergipe 1 Agente Público para cada 30402 habitantes 

São Paulo 1 Agente Público para cada 80115 habitantes 

Tocantins 1 Agente Público para cada 29033 habitantes 

Nacional 1 Agente Público para cada 51534 habitantes 

 

Despacho com prorrogação de prazo e diligências (fls. 63-67). 

Ofício 4612/2015 encaminhado à SRTE-RO solicitando as seguintes informações: (i) as providências adotadas e a serem adotadas 

por esse órgão diante da situação apresentada no relatório encaminhado ao MPF pela SRTE/RO (anexo), a respeito da precária infraestrutura física de 

trabalho e de atendimento aos cidadãos; (ii) informar o que está sendo feito para adequar o imóvel utilizado pela SRTE ao Decreto 7.689/12, no que se 

refere a área média por servidor de até 9 metros quadrados de área útil para o trabalho individual; (iii) outros esclarecimentos que entender pertinentes 

(fl. 68). 

Em resposta à PRDC, a SRTE/RO, por meio do ofício 223/GAB/SRTE-RO, esclareceu o que segue: (i) Quanto ao item I, a SRTE-

RO afirmou que utiliza na capital três imóveis, o primeiro imóvel está localizado na Av. Jorge Teixeira, que está interditado para uso pela Justiça do 

Trabalho de Rondônia, 8° Vara do Trabalho, por solicitação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia, devido a problemas 

estruturais, elétricos e hidráulicos, desde setembro de 2011; o segundo imóvel, na Rua José Camacho, onde funciona a sede da SRTE/RO, não atende 

satisfatoriamente às necessidades da Regional, posto que não preenche os requisitos exigidos pelo Decreto 7689/12, no que concerne ao tamanho da área 

útil para o trabalho individual, salientando que, quando da edição desse normativo legal, a locação desse prédio já contava com mais de cinco anos; o 

terceiro imóvel, localizado na Rua Guanabara, 3480, São João Bosco, foi cedido ao MPT. Além disso, encontra-se disponível na sede computadores para 

realizar o agendamento dos trabalhadores, com a orientação de servidor qualificado, existindo ainda uma central que faz agendamento por telefone; (ii) 

quanto ao item II, a SRTE-RO informou que no atual prédio trabalham cerca de 75 pessoas e que em atual reunião, realizada no dia 06/11/2015, o 

proprietário do imóvel se comprometeu a construir mais uma sala de 32m² e uma copa que atenda à necessidade dos servidores, sem nenhum custo 

adicional no valor da locação. Assim, o referido imóvel passaria a contar com mais de 512m² de área útil. Como solução definitiva para o problema do 

espaço físico nas instalações desta SRTE-RO, impõe-se a construção de uma nova sede. Nesse sentido, o MTE já realizou a contratação de serviços de 

engenharia, compreendendo a elaboração de projetos básicos, executivos complementares e outros serviços correlatos, necessários e suficientes à 

execução das obras de construção das Superintendências Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE do Amapá e de Rondônia. Tudo 

conforme licitação por meio de pregão eletrônico 53/2014 – processo 46010.001864/2014-34, com a previsão de início das obras para o ano de 2016; 

(iii) quanto ao item III, a SRTE-RO registrou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, algumas delas necessitam de recursos orçamentários e 

financeiros do órgão central, ressaltando que a SRTE-RO estaria empenhada em resolver os problemas estruturais e humanos que interferem no 

desempenho de suas atividades, de forma a atender a demanda dos seus usuários com maior responsabilidade e eficiência (fls. 69-72). 

Às fls. 73-76 cópia do Memorando 140/2015/MTE de acompanhamento contratual em que foi nomeado um gestor para acompanhar 

e fiscalizar a execução do contrato administrativo 14/2015, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos comuns de engenharia compreendendo a 

elaboração de projetos básicos, executivos complementares e outros serviços correlatos, necessários e suficientes à construção do novo imóvel da 

SRTE/RO; Relatório analítico de Acompanhamento Contratual do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

Às fls. 77 cópia do Memorando 392/2014 enviado à Secretaria-Executiva do MTE, que esclareceu a necessidade de contratação de 

empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura para a elaboração de projetos de construção das Superintendências Regionais do 

Trabalho do Amapá e de Rondônia (Estudos Preliminares, Anti-Projeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e Projetos Correlatos). 
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Às fls. 78 desenho/esboço do projeto da sede do Ministério do Trabalho e Emprego em Porto Velho (fls. 78). 

Ata de Reunião ocorrida no dia 06/11/2015 na sede da SRTE-RO, na qual discutiu-se a respeito da renovação do contrato de aluguel 

da Sede Administrativa desta SRTE-RO, bem como sobre a possibilidade de redução no valor do contrato e a realização de pequenas reformas e reparos 

nas dependências do prédio. (fls. 79 e verso). 

Despacho com prorrogação de prazo e diligências (fls. 81-86). 

Certidão 9/2016 com registro de providências adotadas (fls. 87). 

Despacho 392/2016 com prorrogação de prazo e diligências (fls. 88-91). 

Ofício 2729/2016 PRDC com questionamentos a SRTE/RO (fls. 92). 

Ofício 106/GAB/SRTE-RO em resposta aos questionamentos do MPF (fls. 93-92v). 

Despacho 569/2016 com diligências (fls. 94-97). 

Ofício 3868/2016 PRDC com questionamentos a SEMUR em Porto Velho (fls. 98-99). 

Ofício 247/DGPF/GAB/SEMUR em resposta aos questionamentos do MPF (fls. 100-101). 

Despacho 309/2017 com prorrogação de prazo e diligências (fls. 102-103v). 

Ofício nº 2860-2017-PRDC-MPF-PRRO expedido à SRTE-RO, para solicitar: (i) a atualização das informações remetidas ao MPF 

por meio do Ofício 106/GAB/SRT-RO, de 05 de setembro de 2016, informando o atual estado da questão referente a construção da nova sede, tendo em 

vista a emissão da certidão por parte da SEMUR; (ii) relatório nos mesmos moldes do apresentado pelo Ofício 351/GAB/NAAD/SRT-RO, de 15 de 

agosto de 2014, atualizando os dados enviados naquele relatório à situação dos dias atuais (fls. 104). 

Em resposta ao expediente acima mencionado, a SRTE-RO encaminhou o Ofício nº 145/GAB/NAAD/SRT-RO, no qual ratifica as 

informações prestadas no Expediente nº106/GAB/SRT-RO, de 05 de setembro de 2016, de que o projeto básico executivo já está elaborado, restando 

apenas registrá-lo na prefeitura, havendo a necessidade de expedição de Certidão Narrativa por parte da SEMUR para que a SPU-RO possa concluir os 

trâmites da doação do terreno feito pelo Governo do Estado de Rondônia através da Lei nº 3.721 de 22/12/2015. Acrescenta que tão logo o documento 

seja emitido pela SEMUR, a SPU regularizará o terreno e assim a empresa responsável pela elaboração do projeto poderá concluir e registrá-lo junto à 

prefeitura. 

Quanto ao segundo questionamento do MPF, a SRT-RO apresentou Relatório com as seguintes informações, em síntese (fls. 108-

113): 

(i) quanto aos servidores: informa que foi encaminhado à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho o Memorando nº 

612017/GAB/NAAD/SRTE/RO expondo o problema de recursos humanos da Regional em Rondônia e solicitando providências (em anexo às fls. 114-

139). Ainda, apresenta tabela com a indicação do número de servidores responsáveis pelo atendimento ao público por agência e por serviço; 

(ii) quanto aos servidores e a capacidade do imóvel onde se realiza o atendimento: informa que desde fevereiro de 2017 a Sede da 

SRT/RO está funcionando em novo prédio, localizado na Av. Abunã, nº 1.759, Porto Velho/RO (contrato de locação regulado pelo processo 

administrativo nº 46767.000044/2016-44), o qual cumpre os requisitos de acessibilidade exigidos pelo Decreto 7.689 de 02/03/2012, art. 3º, qual seja 

uma área média de até 9m² de área útil para o trabalho individual a ser utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades 

no imóvel. Acrescenta que o imóvel da fiscalização, onde funciona a Auditoria Fiscal do Trabalho, é próprio e passou por reforma recente (Processo 

Administrativo nº 46216.000107/2016-07) após a qual o imóvel também passou a atender o disposto no Decreto nº 7.689/12; 

(iii) quanto ao número de atendimentos e limitação: Informa que na SRT/RO foi implantado em 2015 o agendamento eletrônico por 

meio do Sistema de Atendimento Agendado (SAA), em que o cidadão marca o dia e o horário de atendimento para diversos serviços (emissão de CTPS, 

de seguro-desemprego, por exemplo) na internet, fato que agilizou o atendimento ao público, evitando grandes períodos de espera nas unidades do 

Ministério do Trabalho. Acrescenta que a Portaria MTE nº 790/14 estabelece a obrigatoriedade, no âmbito das Superintendências Regionais do Trabalho, 

da utilização, pelo cidadão, do SAA para o agendamento dos serviços prestados pelo Ministério do Trabalho. Esclarece ainda que é disponibilizado na 

recepção da SRT/RO um computador para que seja realizado o agendamento do cidadão que não tem acesso à internet. Estes cidadãos serão auxiliados 

pela atendente da recepção, que também será responsável por orientá-los quanto a outras dúvidas sobre o atendimento ao público. A SRT-RO enviou 

como anexo os relatórios gerais de atendimento gerados pelo SAA nas unidades de Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná referente aos anos de 2016 e 

2017 (fls. 140-181). 

(iv) quanto às condições de atendimento da SRTE/RO: Esclarece que atualmente a sala de espera para os cidadãos que aguardam o 

atendimento é climatizada e o problema das filas de espera foi sanado com a implantação do atendimento agendado. 

(v) quanto às condições estruturais da SRTE/RO: Informa que o imóvel próprio da Superintendência, localizado na Av. Jorge Teixeira, 

Setor Industrial, Porto Velho/RO, que abrigava a Sede da SRTE/RO foi interditado para uso em setembro de 2011 pela Justiça do Trabalho em Rondônia 

(8ª Vara do Trabalho) em virtude dos problemas constados na infraestrutura do prédio, bem como das condições de trabalho verificadas que não atendiam 

às normas condizentes com segurança e saúde do Trabalhador. Assim, a interdição foi aplicada por tempo indeterminado ou até que as melhorias fossem 

realizadas para sanar os problemas identificados. Neste sentido, a SRTE/RO reitera as informações prestadas no Ofício nº 145/GAB/NAAD/SRT-RO 

(fl.108) para esclarecer que já está em trâmite processo administrativo para reforma e ampliação da sede própria, no entanto, o projeto está pendente da 

expedição de Certidão Narrativa pela Prefeitura (SEMUR). Assim, enquanto se aguarda a regularização da sede própria da Superintendência, as suas 

atividades administrativas e de atendimento ao público estão funcionando no prédio da Av. Joaquim Araújo Lima (Abunã) em Porto Velho, conforme 

esclarecido pelo órgão no item “ii”; 

(vi) quanto às condições nas demais agências do Estado: a SRTE/RO informa que as agências localizadas no interior do Estado 

também passam por problemas de recursos humanos, conforme memorando enviado à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho (fls. 114-139), e 

também por problemas estruturais, especialmente a agência de Ariquemes. Esclarece que as agências de Ji-Paraná, Guajará-Mirím e Vilhena atendem 

satisfatoriamente as necessidades das condições de trabalho dos servidores e de atendimento aos usuários, sendo que nesta última unidade são necessários 

apenas serviços de manutenção predial, os quais já foram solicitados ao locador. Já em relação a Agência de Ariquemes, a SRTE/RO informa a existência 

de vários problemas estruturais relacionados à cobertura, revestimento, pintura e impermeabilização. Neste sentido, a Superintendência solicitou o apoio 

da prefeitura do referido município, que disponibilizou profissional para a elaboração do projeto básico de reforma visando a adequação do prédio da 

agência e apresentou planilha de custos com o orçamento dos serviços a serem realizados (R$ 221.757,50). Todavia, a superintendência registra que os 

reparos ainda não foram iniciados em razão da redução nos recursos orçamentários disponibilizados a Regional, fato que impediu a contratação de 

empresa especializada na prestação dos serviços necessários. Por fim, esclarece que a SRT/RO está a buscar recursos oriundos de diversas fontes, em 

especial valores decorrentes da destinação de execuções de ACP’s movidas pelo MPT e, que foi formalizado o Processo Administrativo nº 

46753.000016/2017-67 para tratar dos procedimentos de reforma do imóvel da Agência de Ariquemes; 
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(vii) quanto a existência de outro imóvel que possa atender à SRTE: Conforme já esclarecido no item “ii”, a SRT/RO informa que a 

sede administrativa da instituição está funcionado em novo prédio desde fevereiro de 2017, o qual atende satisfatoriamente as necessidades das condições 

de Trabalho dos servidores e do atendimento aos usuários dos serviços prestados pela regional. 

Memorando 061/2017/GAB/NAAD/SRTE/RO, de 27/10/2017 em que a Superintendente substituta em Rondônia encaminha um 

relatório detalhado de problemas enfrentados no Estado e de solicitações, com informações, tabelas e quadros expositivos, ao Secretário-Executivo do 

MTE (fls. 114-181). 

Despacho 74/2018 com diligências (fls. 182-185). 

Despacho 177/2018 com prorrogação de prazo e diligências (fls. 186-189). 

Ofício 3158-2018-PRDC-MPF-PRRO destinado ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia para que 

apresente as seguintes informações (fls. 190-191): 

(i) O Memorando nº 61/2017/GAB/NAAD/SRTE/RO enviado à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho em 27 de outubro 

de 2017 obteve resposta?; (ii) O Sistema de Atendimento Agendado foi implantado nas Agências de Guajará-Mirim e Vilhena, tendo em vista que estas 

unidades não aparecem no relatório geral de atendimentos enviado a esta PRDC? Em caso negativo, existe previsão para implantação do referido sistema 

nestas unidades?; (iii) Existe no âmbito das agências da SRTE/RO no Estado de Rondônia relatórios, questionários, ou quaisquer outros meios que 

possibilitem ao cidadão a avaliação do atendimento recebido nas agências da SRTE/RO, bem como quanto ao funcionamento/efetividade do Sistema de 

Atendimento Agendado implantado?; (iv) em que estágio se encontra o andamento do Processo administrativo nº 46010.001864/2014-34 para reforma e 

ampliação da sede própria da SRTE/RO interditada em setembro de 2011, tendo em vista que a Certidão Narrativa necessária já foi emitida pela SEMUR 

(cópia da Certidão nº 1711/DIRF/2016 de 25/01/2016 em anexo)? Este fato regularizou o registro pendente da Obra junto à Prefeitura de Porto Velho? 

(v) Existe cronograma com previsão de datas específicas para guiar a regularização do projeto e, consequentemente, o início da obra? (vi) Os serviços de 

manutenção predial necessários na Agência da SRTE/RO em Vilhena já foram realizados? Em caso negativo, existe previsão?; (vii) como se encontra o 

andamento do processo nº 46753.000016/2017-67 que trata dos procedimentos para reforma do imóvel da Agência da SRTE/RO em Ariquemes? A 

reforma já se iniciou? Em caso negativo, existe previsão?; (viii) a SRTE/RO obteve resultados positivos quanto a possibilidade de destinação dos produtos 

de execuções de ACP’s movidas pelo MPT, visando a realização das melhorias necessárias na agência de Ariquemes (contratação de empresa 

especializada, compra de materiais, eventual locação de outro imóvel durante a reforma, se for necessário)? Em caso negativo, foram liberados outros 

recursos a regional destinados à realização da reforma?; (ix) Houve elaboração de projeto básico de reforma e planilha de custos elaborada pela prefeitura 

de Ariquemes utilizados no âmbito da reforma da agência da SRTE/RO naquela municipalidade, tendo em vista que tais documentos foram citados no 

item “f” do Relatório/SRT/RO mas não chegaram nesta PRDC?; (x) Outras informações julgadas pertinentes sobre a questão. Fixe-se o prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento, para resposta quanto ao objeto solicitado (§ 5º, art. 8º da LC 75/93). Os questionamentos devem ser 

respondidos individualmente e as informações devem ser documentalmente comprovadas, quando cabíveis; 

Ofício 3159-2018-PRDC-MPF-PRRO destinado ao Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego solicitando 

informações sobre o recebimento e eventual adoção de providências relacionadas ao Memorando 61/2017/GAB/NAAD/SRTE/RO enviado pela 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (fls. 192). 

Ofício 061/GAB/NAAD/SRT-RO, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia, em resposta ao ofício 3158-

2018-PRDC-MPF-PRRO, informando, em síntese, o seguinte (fls. 193-219): 

‘‘a) Em relação ao item (i), informamos que não obtivemos resposta, desta forma encaminhamos os memorandos 004, 005, 006 e 

017, com vários questionamento, mas não obtivemos resposta; 

b) quanto ao item (ii), o sistema não foi implantado, há uma previsão para que no próximo ano seja realizada a implantação; 

c) quanto ao item (iii), na superintendência na capital temos um questionário pequeno em que o cidadão informa uma escala da 

qualidade do atendimento e para que possa sugerir melhorias, sendo depositada em uma caixa de sugestão. O intuito é que seja colocado em todas as 

agências do interior; 

d) acerca do item (iv), informamos que foi encaminhado o memorando 005/GAB/NAAD/SRTb/RO sem sucesso de resposta. 

Posteriormente foi reiterado através do memorando 017, novamente sem resposta. Por fim e diante de todas as ocorrências, o imóvel foi devolvido a 

Superintendência de Patrimônio da União – SPU. 

Tal decisão foi motivada em razão do estado que o imóvel se encontrava. Servindo até mesmo como ponto para uso de drogas e como 

não se obteve uma resposta do órgão central quanto a uma previsão de reforma, ficou insustentável que a Superintendência continuasse responsável; 

e) item (v), conforme exposto no item iv, o imóvel não se encontra mais sob responsabilidade desta superintendência; 

f) quanto ao item (vi), informa que os reparos foram realizados pelo proprietário do imóvel; 

g) acerca do item (vii), informa que a reforma na agência de ariquemes ainda não iniciou e não há previsão, visto que o órgão central 

em Brasília até o momento não respondeu o memorando 006. 

h) quanto ao item (viii), foram encaminhados ofícios 127/2017 ao Ministério Público do Trabalho, 134/2017 a 1ª Vara do Trabalho 

em Ariquemes e 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes, todos com a intenção de disponibilização de recursos para a reforma, mas não se obteve resposta. 

Informo também que não foram liberados outros recursos para a regional, conforme citado no item vii, o órgão central em brasília 

não respondeu a nenhum memorando enviado. 

i) quanto ao item (ix), foi encaminhando o ofício 045/GAB/NAAD/SRTE/RO, ao Prefeito de Ariquemes, para a disposição de um 

profissional da prefeitura para elaboração do projeto básico de reforma, que foi entregue e após encaminhado como anexo ao memorando 

006/GAB/NAAD/SRTb/RO para o Ministro.’’ 

Ofício 353/2018 – SE/MTb, da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho, informando, em síntese, o seguinte (fls. 220-222): 

‘‘Após entendimentos com a Superintendência do Ministério do Trabalho em Rondônia e ante a impossibilidade de atendimento de 

todos os pedidos, foi realizada a descentralização de recursos no valor de R$ 278.794,55 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos), no dia 28 de novembro de 2017, para aquisições de bens permanentes. 

Em relação a solicitação de aquisição de veículos para a renovação de frota, foi informado à superintendência que o pleito não poderia 

ser atendido em razão do impedimento imposto pela Portaria do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão 234 de junho de 2017. 

Já em relação a carência de servidores, foi informado que este problema está condicionado exclusivamente à realização de concurso 

público, que depende, por sua vez, de autorização do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão.’’ 

Despacho 461/2019 com diligências (fls. 223-229). 

Memorando 11/2019 (fls. 230). 

Despacho Saneador 680/2019 (fls. a numerar). 
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Despacho 364/2020 com prorrogação de prazo e diligências (fls. a numerar). 

Ofício 1596/2020 PRDC a SRTE com questionamentos (fls. a numerar). 

Despacho Saneador 560/2020 (fls. a numerar). 

Despacho 347/2021 com prorrogação de prazo e diligências (fls. a numerar). 

E-mail 203/2021 PRDC reiterando expediente 1596/2020 PRDC enviado a SRTE/RO (fls. a numerar). 

Despacho Saneador 531/2021 (fls. a numerar). 

E-mail 328/2021 PRDC reiterando expediente 1596/2020 PRDC enviado a SRTE/RO (fls. a numerar). 

Ofício 85896/2022 – SEI-ME da SRTE/RO em resposta aos questionamentos do MPF, informando, em síntese, que (fls. a numerar – 

PR-RO-00009009/2022): 

(i) quanto aos servidores: encaminhamento da relação de servidores nas unidades de atendimento em Rondônia, as informações sobre 

os procedimentos atuais, destacando que atualmente a emissão de CTPS física é exceção, uma vez que em regras as empresas estão cadastradas no e-

social e contratam os trabalhadores por meio do CPF, sendo as CTPS geradas eletronicamente por meio de aplicativo, no CTPS Digital. Registra ainda 

que com a informatização, diversos serviços que eram demandados nas agências podem ser feitos via digital, como a entrada no seguro-desemprego, por 

exemplo; 

(ii) quanto aos servidores e a capacidade do imóvel onde se realiza o atendimento: com relação aos servidores e local de trabalho, 

atualmente, estão atendendo o disposto no Decreto 7.689/2012, dispondo de uma área de 17,81 m² por servidor, sendo que o decreto exige área média de 

até 9 m². A estrutura física do ambiente de trabalho é adequada e atende as necessidades dos servidores; 

(iii) quanto ao número de atendimentos e limitação: com a informatização, a maioria das demandas podem ser realizadas pelos 

cidadãos eletronicamente, diminuindo a procura por atendimento presencial na unidade. Após a liberação de atendimento presencial, a unidade voltou a 

atender presencialmente das 08:00 as 16:30, não se observando aglomerações nas unidades, como antes. Há terminal de atendimento na própria unidade 

para usuários que não dispõem de acesso à internet; 

(iv) quanto às condições de atendimento da SRTE/RO: Sem problemas na infraestrutura física e sem filas, como ocorria antes. Os 

cidadãos aguardam em ambiente climatizado; 

(v) quanto às condições estruturais da SRTE/RO: o imóvel próprio permanece interditado por decisão judicial. No entanto, o imóvel 

onde funcionam atualmente atende satisfatoriamente as necessidades das condições de trabalho dos servidores e do atendimento aos usuários dos serviços 

prestados; 

(vi) quanto às condições nas demais agências do Estado: todas as unidades, com exceção de Ariquemes contam com estrutura física 

adequada para atendimento. Com relação a Ariquemes o imóvel será devolvido para a SPU e o atendimento da SRTE será prestado no Tudo Aqui, órgão 

do Governo do Estado que oferece diversos serviços aos cidadãos. Um problema enfrentado nestas agências é com relação a poucos servidores, o que é 

objeto de pleito junto ao MTE e aguarda autorização de certame1 para recomposição dos quadros de servidores; 

(vii) quanto a existência de outro imóvel que possa atender à SRTE: Desde 2017 a SRTE funciona em imóveis que atendem as 

necessidades de servidores e dos cidadãos que demandam serviços da instituição. 

Consta apenso ao presente Inquérito Civil, a NF 1.31.000.000756/2015-11, com o seguinte objeto: apurar a má qualidade do 

atendimento prestado pelos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego aos cidadãos. A SRTE de Rondônia, por meio do seu Auditor Fiscal do 

Trabalho, apresentou esclarecimentos de que o atraso no atendimento era em decorrência do antigo sistema, com entrega de senhas. Sendo que, 

atualmente, com o agendamento eletrônico, não mais persistem os problemas narrados (folhas 08/09). 

Com o mesmo teor consta ainda como apenso a NF 1.31.000.000925/2015-13 para apurar supostas irregularidades no sistema de 

atendimento ao público da Delegacia Regional de Trabalho de Porto Velho/RO. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É, em síntese, o relatório. 

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a presente investigação esgotou seu objeto. Com efeito, no ato de instauração do 

procedimento (2014) e até dois anos após (2016), a SRTE era de dotada de precária estrutura física, com áreas menores que 5 m² em média para cada 

servidor; filas para atendimento aos cidadãos, falta de atendimento por condições deficitárias estruturalmente, conforme amplamente descrito no relatório 

do presente despacho. Ocorre que, com as cobranças realizadas pelo MPF, tanto junto a SRTE/RO quanto ao Ministério do Trabalho em Brasília, e com 

a informatização de diversos serviços prestados pelo MTE, o atendimento aos usuários passou a ser mais célere, inexistindo atualmente filas e demanda 

represada junto as unidades em Rondônia, conforme as informações acostadas aos autos, corroborada pela ausência atualmente de reclamações oriundas 

de cidadãos e servidores sobre a questão. 

No mesmo contexto, a infraestrutura física ofertada a servidores do MTE na SRTE/RO e aos usuários de serviços públicos melhorou 

significativamente. A capacidade do imóvel onde se realiza o atendimento atualmente atende o disposto no Decreto 7.689/2012, com área média de 17,81 

m² por servidor. (Ofício 85896/2022 – SEI-ME da SRTE/RO – fls. a numerar – PR-RO-00009009/2022). 

Ainda que possa haver problemas pontuais em um ou outro aspecto, o que é comum praticamente em todos os setores do serviço 

público, demonstrou-se sensível melhoria, além de não haver reclamações atuais, seja por parte de servidores, conforme o registrado em memória de 

reunião em 2014, com o signatário, seja por meio de cidadãos, conforme os registrados nas NFs 1.31.000.000756/2015-11 de 2015 e 

1.31.000.000925/2015-13, também de 2015, apensadas ao presente IC. 

Logo, atualmente inexiste motivos para a continuidade de tramitação do presente IC e, por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO 

do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 87 do 

CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 

prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 

(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Tendo em vista que o presente Inquérito Civil fora instaurado de Ofício, inaplicável 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. 

Todavia, considerando o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, 

encaminhe-se o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado 

possa recorrer do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 
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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 os termos doInformativo SEJUD 09/2020, promova-se a tramitação eletrônica do presente procedimento físico 

enquanto durar a vigência daPortaria PGR 76/2020, executando-se todas as providências necessárias para tanto, cuidando-se de inserir Despacho 

Simplificado nos autos, com o seguinte teor:“Em conformidade com as orientações contidas no Informativo SEJUD nº 09/2020 (Instrução eletrônica de 

procedimentos físicos, durante a vigência da Portaria PGR 76/2020), registro que o presente expediente físico encontra-se excepcionalmente sob 

tramitação eletrônica, face ao estabelecimento de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)”. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, 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-00009725-2022| 

PORTARIA Nº 19, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Converte o Procedimento Preparatório n° 1.32.000.000529/2021-05 em Inquérito 

Civil para apurar possível prática de ato de improbidade administrativa por parte 

do Superintendente Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no 

Estado de Roraima (ECT/RR). 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições que lhes são conferidas 

pelos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelos arts. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993, pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e pela Resolução nº 87, de 3 de agosto 

de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

Considerando que o art. 1º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006, preconiza que “O inquérito civil é procedimento investigatório, 

instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a 

interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais”; 

Considerando representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, apontando que o Superintendente Estadual da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Roraima (ECT/RR) estaria atuando de forma desidiosa e ineficiente; 

Considerando que o fato acima descrito requer apuração e que o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório (PP) nº 

1.32.000.000529/2021-05 encontra-se vencido; 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter o PP nº 1.32.000.000529/2021-05 em Inquérito Civil (IC) para apurar possível prática de ato de improbidade 

administrativa por parte do Superintendente Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Roraima (ECT/RR). 

Art. 2º Designar o Técnico Administrativo Eduardo Teles Witt para atuar neste IC como Secretário, enquanto lotado neste Ofício. 

Art. 3º Determinar, como diligências iniciais, aquelas especificadas no Despacho PR-RR-00009280/2022. 

Art. 4º Registre-se, autue-se, afixe-se no local de costume e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, através do Sistema 

Único, solicitando-lhe a publicação desta portaria no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, e dos arts. 6º de 16 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 

Em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016873-2022| 

PORTARIA N° 188, DE 18 DE ABRIL DE 2022 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único 

do artigo 79 da Lei Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com o Ato Conjunto 

n.505/2021/PGJ/PRE, datado de 24 de agosto de 2021, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 1310, 1311, 1290 e 1291, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Gabriela Cavalheiro Locks (Dia 22 de abril) 

23ª/Orleans Fernando Gluilherme de Brito Ramos (Dia 8 de abril) 

27ª/São Francisco do Sul Sandra Faitlowicz Sachs (Dia 27 de abril) 

9ª/Concórdia Fabricio Pinto Weiblen (Dia 22 de abril) 

12ª/Florianópolis Andrey Cunha Amorim (De 11 a 13 de abril) 

https://portal.mpf.mp.br/aptus/protected/download?sistema=unico&modulo=0&id=46814353
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/PortariaPGRMPU762020.pdf.pdf
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30ª/São Bento do Sul Matheus Azevedo Ferreira (Dia 8 de abril) 

56ª/Balneário Camboriú Ricardo Luis Dell'Agnolo (Dia 22 de abril) 

100ª/Florianópolis Helen Crystine Corrêa Sanches (De 18 a 20 de abril e dia 22 de abril) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Donaldo Reiner (Dia 22 de abril) 

23ª/Orleans Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (Dia 8 de abril) 

27ª/São Francisco do Sul Dimitri Fernandes (Dia 27 de abril) 

9ª/Concórdia Luís Otávio Tonial (Dia 22 de abril) 

12ª/Florianópolis Geovani Werner Tramontin (De 11 a 13 de abril) 

30ª/São Bento do Sul Djônata Winter (Dia 8 de abril) 

56ª/Balneário Camboriú Isaac Newton Belota Sabbá Guimarães (Dia 22 de abril) 

100ª/Florianópolis Geovani Werner Trarmontin (De 18 a 20 e dia 22 de abril) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016872-2022| 

PORTARIA N° 192, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único 

do artigo 79 da Lei Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com o Ato Conjunto 

n.505/2021/PGJ/PRE, datado de 24 de agosto de 2021, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 1357, 1358, 1393e 1394, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

52ª/Anita Garibaldi Gabriela Arenhart (Dia 22 de abril) 

53ª/São João Batista Nilton Exterkoetter (Dia 22 de abril) 

65ª/Itapiranga Juliana Bitencourt Pinter (Dia 22 de abril) 

74ª/Rio Negrinha Francisco Ribeiro Soares (De 13 a 15 de abril) 

36ª/Videira Flávio Fonseca Hoff (Dia 18 de abril) 

37ª/Capinzal Karla Bárdio Meirelles (Dia 22 de abril) 

41ª/Palmitos José Orlando Lara Dias (Dia 19 de abril) 

65ª/Itapiranga Juliano Bitencourt Pinter (Dias 28 e 29 de abril) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

52ª/Anita Garibaldi Fernanda Morales Justino (Dia 22 de abril) 

53ª/São João Batista André Braga de Araújo (Dia 22 de abril) 

65ª/Itapiranga Diego Henrique Siqueira Ferreira (Dia 22 de abril) 

74ª/Rio Negrinha Juliana Degraf Mendes (De 13 a 15 de abril) 

36ª/Videira Rene José Anderle(Dia 18 de abril) 

37ª/Capinzal Douglas Dellazar(Dia 22 de abril) 

41ª/Palmitos Alexandre Volpatto(Dia 19 de abril) 

65ª/Itapiranga Marciano Villa (Dia 28 de abril) 

65ª/Itapiranga Marina Saade Laux (Dia 29 de abril) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00000773-2022| 

PORTARIA Nº 2, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129 da Constituição da República, nos artigos 6º e 7º da Lei 

Complementar nº 75/93 e nas Resoluções CNMP nº 174/2017, CNMP nº 23/2007 e CSMPF nº 87/2010; 

RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para acompanhar a possível 

implantação da ciclovia em faixa de domínio federal adjacente à linha férrea que interliga os Municípios de São João da Boa Vista/SP e Águas da 

Prata/SP. 

Art. 2º Determinar como diligências preliminares: 

I – registre-se, autue-se e publique-se a presente; 

II – junte-se a cópia integral do procedimento nº 1.34.025.000028/2018-62. 

 

ROBERTO FARAH TORRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00002662-2022| 

PORTARIA Nº 3, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), CONSIDERANDO haver recebido da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Lins “cópia das manifestações do perito [Engenheiro Civil e Especialista em Infraestrutura Projetos e Gestão de Rodovias] Robson Ariel Tavares 

[produzidas no processo n.º 5000708-80.2019.4.03.6142], informando sobre risco de colapso parcial ou total da edificação dos blocos A, B, C, D, I, L N, 

Q, R, E, F, G, H, J, K, M, O e P, do Condomínio Residencial Governador Franco Montoro”, “diante das circunstâncias [em] que os mesmos se encontram, 

exclusivamente por vícios de utilização”; 

CONSIDERANDO que o fato foi também noticiado ao Prefeito do Município de Lins, à Estação de Bombeiros de Lins, à Defesa 

Civil de Lins, àPolícia Civil e ao Ministério Público do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO que apenas a Estação de Bombeiros de Lins e aPrefeitura daquele Município responderam à Justiça Federal, 

prestando então as seguintes informações: 

a) (Estação de Bombeiros) 

a.1) “no momento as providências são de interdição e de competência da Prefeitura e Defesa Civil”; 

a.2) “a competência técnica de vistoria predial e de estrutura já foi realizada por técnicos e engenheiros habilitados, pela Prefeitura 

Municipal de Lins e Defesa Civil de Lins, as quais já estão tomando providências para tratar sobre a possível desocupação do imóvel”; e 

a.3) “tudo o que compete ao Corpo de Bombeiros ‘medidas de segurança contra incêndio e regularização de projeto’ já foram 

verificados durante este processo de verificação e denúncia, e já foram apontadas anteriormente como irregulares”; 

b) (Prefeitura Municipal de Lins) 

b.1) “não se pode ignorar a falta de zelo e cuidado por parte dos moradores [do Condomínio Residencial Governador Franco Montoro], 

que na verdade, em sua grande maioria, são invasores não contemplados pelo projeto Minha Casa Minha Vida [PMCMV]”; “por várias vezes constatou-

se a imprudência dos moradores em: ligações clandestinas de energia e água, vilipêndio aos extintores, alteração de paredes, uso dos serviços de gás sem 

o devido pagamento, etc.”; “não se trata, nestes casos, de vício na construção, mas sim de atitudes dos moradores”; 

b.2) “também é público e notório o alto índice de ocorrências penais naquela localidade, ou seja, problemas da esfera estadual, de 

ordem da segurança pública”, “inclusive, por diversas vezes, houve incursões da Polícia junto a residentes ou passantes pelo condomínio, para 

cumprimento de mandados de busca ou de prisão”; 

b.3) “houve forte omissão da Caixa Econômica Federal [CEF] no que se refere a fiscalização de seus contratos, em especial na 

conivência com os invasores e em não promover o manejo de medida jurídica pertinente”, pois “segundo estudos sociais – devidamente informados à 

CEF – há probabilidade de 90% dos moradores hoje lá residentes ser fruto de invasões ou de compra irregulares (que fraudaram o programa, locando ou 

negociando osimóveis)”; 

b.4) já “em Outubro de 2013, a Prefeitura de Lins, por meio de sua Gerência de Habitação de Interesse Social, no Ofício n.º 013/2013 

(...) [“recebido na filial CEF - Bauru], encaminha relatório de acompanhamento do Condomínio Franco Montoro e documentos comprobatórios das 

irregularidades encontradas e solicita providências cabíveis para a reintegração de posse desses apartamentos”; e 

b.4) “em julho de 2019, pelo Ofício 112/2015 (...), a CEF foi devidamente informada sobre os problemas dos ‘invasores’ no local, 

inclusive com um mapeamento sócio urbano de todos os apartamentos, cujo objetivo consistia em levantar dados das irregularidades contratuais para 

subsidiar a CEF nas ações de reintegração de posse dos imóveis que se encontravam ocupados irregularmente”; 

CONSIDERANDO que o Condomínio Residencial Governador Franco Montoro foi construído no âmbito do PMCMV (“faixa 1”, 

“produto” “FAR alienação”, “data da contratação” 12.04.2010); 

CONSIDERANDO que o imóvel matriculado sob o n.º 34.385 no Registro de Imóveis da Comarca de Lins tem por proprietária 

(fiduciária) a CEF, integrando o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); 

CONSIDERANDO que o FAR é apenas um fundo financeiro privado criado para a operacionalização do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR), “com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários destinados ao” PAR (Lei n.º 

10.188/01, art. 2º, caput); 

CONSIDERANDO que o PMCMV é disciplinado pela Lei n.º11.977/09, a qual foi regulamentada pelo Decreto n.º 7.499/11; 

CONSIDERANDO que, tratando-se do subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e havendo utilização de 

recursos provenientes da integralização de cotas no FAR pela União, “não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação” 

(Decreto n.º7.499/11, art. 8º, § 5º, inc. II, em sua redação original), considerando-se “nulas as cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou 

procurações que tenham por objeto a compra e venda ou promessa de compra e venda ou cessão de imóveis adquiridos sob as regras do PMCMV e que 

estejam em desacordo com oincisoII do § 5º” (Decreto n.º 7.499/11, art. 8º, § 6º, em sua redação original); e 

CONSIDERANDO que compete ao MPF proteger o patrimônio público federal (Constituição Federal, art. 129, inc. III); 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil (IC) tendo por objeto investigar se houve omissão indevida da CEF na proteção de seu patrimônio 

– mais precisamente, do imóvel denominado Condomínio Residencial Governador Franco Montoro, situado em Lins. 

Para secretariar o procedimento designo a Técnica Camila Lopes Giovanini, a quem caberá: 

a) registrar essa portaria e a NF n.º 1.34.007.000022/2022-90 como IC no Sistema Único, vinculando-o à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – 1ª CCR (tema: 11870 – utilização de bens públicos); 

b) promover a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do MPF (Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional 

do Ministério Público - CNMP, art. 9º, combinado com Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 5º, inc. VI, e art. 16, § 1º, inc. I); e 

c) zelar pelo respeito ao prazo para o término do IC (1 ano, prorrogável sucessivamente por igual período, de acordo com o art. 9º, 

caput, da Resolução CNMP n.º 23/07). 

Deixo de determinar a comunicação da instauração do IC à 1ª CCR tendo em vista o teor de seu Ofício Circular n.º 31/18. 

 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00003635-2022| 

PORTARIA Nº 16, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e com fulcro nos artigos 127 e 129 da 

Constituição da República; artigos 5º, 6º e 7º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que o patrimônio e entorno da vila, composto por remanescentes da Mata Atlântica, foram tombados, em 1987 

pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), em 2002 pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e em 2001 na esfera municipal, pelo Comdephapaasa; 

CONSIDERANDO que em reunião realizada no dia dezenove do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, após o encerramento 

da matéria de pauta, o representante da Prefeitura do Município de Santo André relatou que recebeu comunicação da empresa MRS Logística S/A 

informando que a passarela de pedestres que liga a parte alta à parte baixa da Vila de Paranapiacaba, no município de Santo André, está com danos 

estruturais; 

CONSIDERANDO as tratativas entre a empresa MRS Logística S.A., IPHAN, CONDEPHAAT, COMDEPHAAPASA e Prefeitura 

do Município de Santo André para adoção de medidas emergenciais, bem como para recuperação do bem ou outra solução negociada; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 20/04/2022, bem como a imprescindibilidade da conclusão 

das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se necessário; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, 

inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resoluções n. 23 do CNMP e n. 87 do CSMPF, com o seguinte objeto: "Apurar a responsabilidade pelos danos 

estruturais existentes na passarela metálica de pedestres, instalada sobre a ferrovia, que liga a Parte Baixa à Parte Alta de Paranapiacaba, localizada, 

município de Santo André" 

Como diligências iniciais, determino as seguintes providências: 

I - Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF; 

II - Publique-se o inteiro teor desta Portaria nos termos do Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e Art. 7º “caput” 

c/c o Art. 7º, inciso I do § 2º da Resolução 23 do CNMP; 

 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00003626-2022| 

PORTARIA Nº 17, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no Art. 129, inciso V da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no 

Art. 5º, inciso III, alínea “e” e Art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público - CNMP e, ainda: 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme disposto no 196 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que para garantir o atendimento à saúde aos povos indígenas, foi criado o Subsistemas de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, por meio da Lei nº 9.836/1999, o SasiSUS; 

CONSIDERANDO que a legislação vigente determina que a SESAI, por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), 

unidades gestoras descentralizadas do SASISUS, atenda os indígenas abrangidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), conforme 

previsto na Lei nº 8.080/1990 e, ainda, no Decreto nº 3.156/1999 (Condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas); na Portaria nº 

254/2002 (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas) e na Portaria nº 70/2004 (Diretrizes da Gestão da Política Nacional de Atenção à 

Saúde Indígena); 

CONSIDERANDO que a coordenação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do 

SasiSUS é de responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas), unidade gestora descentralizada do Subsistema, é 

responsável pela execução de ações de atenção à saúde nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena; 
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CONSIDERANDO que o Distrito Sanitário Especial Indígena - Litoral Sul é o responsável para atuar nas Comunidades Indígenas da 

Terra Indígena Tenondé Porã, declarada nos termos da Portaria MJ nº 548 de 05/05/2016, e, especificamente, nas Tekoa Guyrapaju e Tekoa Kuaray 

Rexakã (Brilho do Sol), ambas fixadas no Município de São Bernardo do Campo e de outras comunidades indígenas na Região do Grande ABCDMRR; 

CONSIDERANDO que da interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 é 

possível concluir que, de um lado, cabe a União a atribuição de prestar assistência à saúde do índio e, de outro, uma vez que a Constituição de 1988 

assegura aos povos indígenas uma especial proteção, os Estados e Municípios têm a obrigação solidária com a União de atuar na prestação do serviço de 

saúde especializada indígena, e não meramente complementar; 

CONSIDERANDO que no dia 10 de agosto de 2021, parlamentar, codeputada da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) pelo 

PSOL, e liderança indígena realizaram reunião, por videoconferência, com o Procurador da República do 4º Ofício da Procuradoria da República em São 

Bernardo do Campo, relatando o cenário de ausência de atendimento especifico à saúde da população indígena em contexto urbano na Região do Grande 

ABCDMRR e em especial das comunidades Pankarás do município de São Bernardo do Campo, bem como, solicitou intervenção do Ministério Público 

Federal; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente Procedimento Preparatório findou-se, sem que todas as diligências 

imprescindíveis para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se necessário, fossem concluídas; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, 

inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resoluções n. 23 do CNMP e n. 87 do CSMPF, com o seguinte objeto: “Apurar eventual omissão da União, do 

Estado de São Paulo e dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra no atendimento básico especializado à saúde da população indígena em contexto urbano Região do Grande ABCDMRR”; 

Como diligências iniciais, determino as seguintes providências: 

I - Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF; 

II - Publique-se o inteiro teor desta Portaria nos termos do Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e Art. 7º “caput” 

c/c o Art. 7º, inciso I do § 2º da Resolução 23 do CNMP. 

 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da Repùblica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00003623-2022| 

PORTARIA Nº 18, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo 

STEVEN SHUNITI ZWICKER, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no Art. 129, inciso III da Constituição Federal; no 

Art. 5º, inciso III, alínea “e” e Art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público - CNMP e, ainda: 

CONSIDERANDO que PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, incluiu, 

entre os grupos prioritários para vacinação, os Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas, todavia, excluiu, do Grupo prioritário, os indígenas, não 

aldeados, que vivem em contextos urbanos; 

CONSIDERANDO que, em medida cautelar no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo 

Tribunal Federal (ADPF n.º 709 MC/DF), o Ministro Luís Roberto Barroso argumentou o seguinte: "16. Os mesmos critérios utilizados pelo Plano 

Nacional de Vacinação – maior vulnerabilidade epidemiológica, modo de vida coletivo e dificuldade de atendimento de saúde in loco – aplicam-se, ainda, 

aos indígenas urbanos que não dispõem de acesso ao SUS. Vale assinalar que estudos referenciados pelos peritos do Juízo confirmam que também os 

indígenas urbanos apresentam maior vulnerabilidade epidemiológica (Nota Técnica de 12.02.2021, p. 12-16). Além disso, aqueles que não têm acesso 

ao SUS necessitam de atendimento pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, enfrentando as dificuldades de atenção primária já identificadas e 

colocando maior pressão sobre esse sistema. Por fim, a não inclusão dos indígenas urbanos sem acesso ao SUS na prioridade poderia gerar deslocamentos 

em massa para as aldeias, na busca da vacina, agravando o risco de contágio dos indígenas aldeados. Portanto, com base nos mesmos critérios já eleitos 

pelo Plano Nacional de Vacinação, a prioridade na vacinação lhes deve ser estendida." 

CONSIDERANDO que no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 709/DF, em sede de medida cautelar 

o Ministro Luís Roberto Barroso determinou que se assegurasse a prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não homologadas 

e urbanos sem acesso ao SUS; 

CONSIDERANDO que a legislação vigente determina que a SESAI, por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), 

unidades gestoras descentralizadas do SASISUS, atenda os indígenas abrangidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), conforme 

previsto na Lei nº 8.080/1990 e, ainda, no Decreto nº 3.156/1999 (Condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas); na Portaria nº 

254/2002 (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas) e na Portaria nº 70/2004 (Diretrizes da Gestão da Política Nacional de Atenção à 

Saúde Indígena); 

CONSIDERANDO que compete a SESAI realização de ações visando cumprir o decidido na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF nº 709; 

CONSIDERANDO os dados insertos na Tabela de Vacinação de Indígenas em Contexto Urbano, elaborada pela ARPINSUDESTE 

e pelo CEPISP, com apoio da FABIB-SE, atualizada em 28/05/2021; 

CONSIDERANDO que conforme os dados insertos na supramencionada Tabela de Vacinação de Indígenas em Contexto Urbano 

(SIGILOSA), 132 (cento e trinta e dois) indígenas, não aldeados, vivem em contexto urbano no âmbito de atribuição desta Procuradoria da República, 

sendo: 19 (dezenove) indígenas no município de Mauá; 22 (vinte e dois) indígenas no município de Diadema; 6 (seis) indígenas no município de Santo 

André e 85 (oitenta e cinco) indígenas no município de São Bernardo do Campo; 

CONSIDERANDO que no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.34.001.002195/2021-11, a Procuradora da República responsável pelo 31º 

Ofício da Procuradoria da República em São Paulo expediu a RECOMENDAÇÃO n.º 03/2021, pela qual recomendou à "Secretaria da Saúde do Estado 

de São Paulo e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adotem as providências jurídicas e 

administrativas necessárias para dar início à vacinação contra o COVID-19 dos indígenas não aldeados que se encontram em contexto urbano ou rural 

na Capital e no restante do Estado de São Paulo, sem que haja lista de quantidade precisa de indígenas, como já ocorre com outros grupos prioritários já 

contemplados com a vacinação, utilizando-se, de forma imediata, dados de entes públicos federais, estaduais e municipais, bem como Articulação dos 
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Povos Indígenas da Região Sudeste/ARPINSUDESTE e Associação SOS Pankararu, entre outras, viabilizando, assim, o início de uma ação de vacinação 

que deverá, ao final, contemplar todos os indígenas em contexto urbano ou rural"; 

CONSIDERANDO o e-mail encaminhado pela ARPINSUDESTE no dia 02/06/2021 ao Procurador da República do 4º Ofício da 

Procuradoria da República em São Bernardo do Campo, pelo qual, foi encaminhada a planilha com os dados dos indígenas em contexto urbano do Estado 

de São Paulo e solicitou intervenção do Ministério Público Federal, a fim de garantir a vacinação dos indígenas em contexto urbano; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente Procedimento Preparatório findou-se, sem que todas as diligências 

imprescindíveis para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se necessário, fossem concluídas; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal da República e 

no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resoluções n. 23 do CNMP e n. 87 do CSMPF, com o seguinte objeto: “Apurar a eventual omissão 

das Secretarias de Saúde dos municípios da Região do Grande ABCDMRR, especialmente, as dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, 

Diadema e Mauá, em vacinar os indígenas não aldeados, bem como a inclusão dos indígenas não aldeados no Grupo prioritário para vacinação contra a 

COVID-19 nos termos dos indígenas aldeados. 

Como diligências iniciais, determino as seguintes providências: 

I - Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF; 

II - Publique-se o inteiro teor desta Portaria nos termos do Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e Art. 7º “caput” 

c/c o Art. 7º, inciso I do § 2º da Resolução 23 do CNMP. 

 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da Repùblica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00003625-2022| 

PORTARIA Nº 19, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, São Paulo, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento no artigo 129, inciso V da Constituição federal de 1988; nos artigos 5º, inciso III, alínea "e" e 6º, inciso VII, 

alínea "c" da Lei Complementar 75/93; nas Resoluções nº 23 do CNMP e nº 87 do CSMPF, e ainda; 

CONSIDERANDO que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, conforme 

disciplina o artigo 231 "caput" e §§ 1º ao 7º; 

CONSIDERANDO que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão 

administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo nos termos do artigo 19 da Lei 6.001/73; 

CONSIDERANDO que a Terra Indígena TENONDÉ PORÃ, localizada nos municípios de Mongaguá, São Bernardo do Campo, São 

Paulo e São Vicente, Estado de São Paulo, foi declarada pelo Ministro da Justiça, por meio da PORTARIA Nº 548, DE 5 DE MAIO DE 2016, Terra 

Indígena de posse permanente do grupo indígena Guarani; 

CONSIDERANDO que o COMITÊ INTERALDEIAS, por meio do Ofício Comitê Interaldeias nº 16/2020, comunicou a ocorrência 

de acidentes na ferrovia, dentro da Terra Indígena Tenondé Porã; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente Procedimento Preparatório findou-se, sem que todas as diligências 

imprescindíveis para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se necessário, fossem concluídas; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal da República e 

no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resoluções n. 23 do CNMP e n. 87 do CSMPF, com o seguinte objeto: “Apurar os impactos 

causados por descarrilamento de trem e o tombamento de 5 vagões dentro da Terra Indígena Tenondé Porã, bem como medidas de prevenção e 

compensação de danos às comunidades indígenas decorrentes de acidentes na operação da Malha Ferroviária Paulista nos Subtrechos entre os Pátios 

Ferroviários Embu-Guaçu - Pátio Evangelista de Souza e Paratinga - Perequê (Cubatão / SP) ”. 

Como diligências iniciais, determino as seguintes providências: 

I - Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF; 

II - Publique-se o inteiro teor desta Portaria nos termos do Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e Art. 7º “caput” 

c/c o Art. 7º, inciso I do § 2º da Resolução 23 do CNMP; 

 

São Bernardo do Campo, 20 de abril de 2022 

 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001888-2022| 

PORTARIA Nº 24, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de JOSÉ HORÁCIO PORTELA RUSSO e ANNA CIAVOLELLA RUSSO, localizado no loteamento denominado 

Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; e 
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por JOSÉ HORÁCIO PORTELA RUSSO e ANNA CIAVOLELLA RUSSO, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de 

preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e 

determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por JOSÉ HORÁCIO PORTELA RUSSO e ANNA CIAVOLELLA RUSSO, visando 

a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento 

denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: JOSÉ HORÁCIO PORTELA RUSSO e ANNA CIAVOLELLA RUSSO; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001892-2022| 

PORTARIA Nº 25, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de MIGUEL VIECILI NETO, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; 

e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR , nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 

4º, da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 

OUTRAS ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as 

medidas adotadas por MIGUEL VIECILI NETO, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no 

imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por MIGUEL VIECILI NETO, visando a regularização das intervenções antrópicas 

em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto 

Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: MIGUEL VIECILI NETO; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 
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3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001922-2022| 

PORTARIA Nº 26, DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de VICTOR ALEXANDRE e SILVANA CRISTINA ALEXANDRE BATISTA, localizado no loteamento 

denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por VICTOR ALEXANDRE e SILVANA CRISTINA ALEXANDRE BATISTA, visando a regularização das intervenções antrópicas em área 

de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP 

e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por VICTOR ALEXANDRE e SILVANA CRISTINA ALEXANDRE BATISTA, 

visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no 

loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: VICTOR ALEXANDRE e SILVANA CRISTINA ALEXANDRE BATISTA; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001925-2022| 

PORTARIA Nº 27, DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de PAULO ROBERTO MARTINS POZO, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em 

Salto Grande/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 
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ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por PAULO ROBERTO MARTINS POZO, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes 

no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por PAULO ROBERTO MARTINS POZO, visando a regularização das intervenções 

antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, 

em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: PAULO ROBERTO MARTINS POZO; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001928-2022| 

PORTARIA Nº 28, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de KAZUYOSHI SUZUKI, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; 

e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por KAZUYOSHI SUZUKI, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de 

sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por KAZUYOSHI SUZUKI, visando a regularização das intervenções antrópicas em 

área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto 

Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: KAZUYOSHI SUZUKI; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001930-2022| 

PORTARIA Nº 29, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em 

Salto Grande/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente 

existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA, visando a regularização das 

intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago 

Encantado, em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001933-2022| 

PORTARIA Nº 30, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de ADILSON DONIZETI ALTAVA DE OLIVEIRA, localizado no loteamento denominado Jardim Lago 

Encantado, em Salto Grande/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por ADILSON DONIZETI ALTAVA DE OLIVEIRA, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente 

existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 
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1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por ADILSON DONIZETI ALTAVA DE OLIVEIRA, visando a regularização das 

intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago 

Encantado, em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: ADILSON DONIZETI ALTAVA DE OLIVEIRA; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001937-2022| 

PORTARIA Nº 31, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de HENRIQUE COELHO HERNANDES, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em 

Salto Grande/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por HENRIQUE COELHO HERNANDES, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes 

no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por HENRIQUE COELHO HERNANDES, visando a regularização das intervenções 

antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, 

em Salto Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: HENRIQUE COELHO HERNANDES; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

Ourinhos, SP. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001938-2022| 

PORTARIA Nº 32, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de JAQUELINE OKAMOTO, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP; 

e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por JAQUELINE OKAMOTO, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel 

de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto Grande/SP e determinar as seguintes 

diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por JAQUELINE OKAMOTO, visando a regularização das intervenções antrópicas 

em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Jardim Lago Encantado, em Salto 

Grande/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 06/05/2014; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: JAQUELINE OKAMOTO; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

nº 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001939-2022| 

PORTARIA Nº 38, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de ADRIANE MENDONÇA B. ROMERO, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, 

no município de Chavantes/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por ADRIANE MENDONÇA B. ROMERO, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes 

no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP e determinar as 

seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 
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1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por ADRIANE MENDONÇA B. ROMERO, visando a regularização das intervenções 

antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio 

Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 12/12/2018; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: ADRIANE MENDONÇA B. ROMERO; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001944-2022| 

PORTARIA Nº 39, DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de ANTONIO TEODORO FARIA, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no 

município de Chavantes/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por ANTONIO TEODORO FARIA, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no 

imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP e determinar as 

seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por ANTONIO TEODORO FARIA, visando a regularização das intervenções 

antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio 

Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 12/12/2018; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: ANTONIO TEODORO FARIA; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001946-2022| 

PORTARIA Nº 40, DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de MARCELO PRADO SANTOS, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no 

município de Chavantes/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por MARCELO PRADO SANTOS, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no 

imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP e determinar as 

seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por MARCELO PRADO SANTOS, visando a regularização das intervenções 

antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio 

Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

1.4) Data dos Fatos estimada: 12/12/2018; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requerido: MARCELO PRADO SANTOS; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001947-2022| 

PORTARIA Nº 41, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e na 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 

permanente no imóvel de propriedade de LUIZ ALBERTO MANSUR DAVID, JOSÉ CARLOS MANSUR DAVID e PAULO ROBERTO MANSUR 

DAVID, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 

expediente; 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as medidas 

adotadas por LUIZ ALBERTO MANSUR DAVID, JOSÉ CARLOS MANSUR DAVID e PAULO ROBERTO MANSUR DAVID, visando a 

regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento 

denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria como tutela coletiva: 

1.1) Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 

1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 

1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas por LUIZ ALBERTO MANSUR DAVID, JOSÉ CARLOS MANSUR DAVID e 

PAULO ROBERTO MANSUR DAVID, visando a regularização das intervenções antrópicas em área de preservação permanente existentes no imóvel 

de sua propriedade, localizado no loteamento denominado Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 
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1.4) Data dos Fatos estimada: 12/12/2018; 

1.5) Prescrição: conforme o STF, RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 

processo eletrônico repercussão geral – mérito, publicado em 24/06/2020, foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”; 

1.6) Requeridos: LUIZ ALBERTO MANSUR DAVID, JOSÉ CARLOS MANSUR DAVID e PAULO ROBERTO MANSUR 

DAVID; 

1.7) Sigiloso: Não; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 

n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, voltem-me os autos conclusos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00015021-2022| 

PORTARIA N° 7, DE 22 DE ABRIL DE 2022 

 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.000764/2021-

67 em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante infrafirmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n. 8.625/93; no art. 

2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução CNMP n. 23/2007, RESOLVE converter o supramencionado procedimento preparatório 

em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 

 

OBJETO: Apurar suposta irregularidade consistente em cercamento de áreas públicas no Assentamento Queimada Grande, situado no município de 

Poço Redondo-SE (Ref.: MANIFESTAÇÃO 20210055948).  

Distribuição: 1.º Ofício – PR/SE GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4.ª CCR/MPF 

 

Cumpridas as providências administrativas de costume, reitere-se o Ofício n. 297/2021 (PR-SE-00027494/2021) e solicitem-se 

informações ao INCRA-SE. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
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