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CONSELHO SUPERIOR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00236844-2022| 
14ª SESSÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DE 2022 

 
Data/Horário : Início: 13/6/2022 (17 horas) 

Fechamento: 20/6/2022 (9 horas) 
Local : Ambiente virtual 

 
PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO 
1) Processo nº : 1.00.001.000237/2019-43 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 2ª Região 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República da 2ª 

Região. Portaria PRR2-ADM nº 34/2022. Resolução CSMPF nº 104/2010. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 

2) Processo nº : 1.00.001.000178/2020-47 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Andradina/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Andradina/SP. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de 
administração. Portaria PRM-AND nº 01/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. Perda de objeto. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Lindôra Maria Araujo 

3) Processo nº : 1.00.001.000101/2021-58 
Interessado(a) : Dra. Maria Cristina Manella Cordeiro 
Assunto : Alteração do período do afastamento para frequentar curso Master of Education, 

com especialização em Policy in a Global Context, na Universidade de Melboune, 
Austrália, autorizado pela Portaria PGR/MPF nº 353/2022. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Nivio de Freitas Silva Filho 

4) Processo nº : 1.00.001.000138/2021-86 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Santa Maria/RS 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 
Santa Maria/RS. Ofícios especiais e de administração. Portaria PRM/SMA/RS nº 
1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. Perda 
de objeto. 

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

5) Processo nº : 1.00.002.000047/2021-31 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório Geral de Correição Ordinária na Procuradoria da República no Paraná e 

nas Procuradorias da República em Apucarana, Campos Mourão, Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaíra, Jacarezinho, Londrina, 
Maringá, Paranaguá, Paraná, Pato Branco, Ponta Grossa, Umuarama e União da 
Vitória, realizada no período de 16 a 31 de agosto de 2021. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Filho 

6) Processo nº : 1.00.000.007136/2022-17 
Interessado(a) : Ouvidoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria do MPF - Exercício: 2021  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nivio de Freitas Silva Filho 

7) Processo nº : 1.00.001.000052/2022-34 
Interessado(a) : Dr. Walmor Alves Moreira e Dr. Carlos Augusto de Amorim Dutra 
Assunto : Impugnação à lista de antiguidade apurada em 31.12.2021, publicada em 13 de 

abril de 2022. Resolução CSMPF n° 217.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

8) Processo nº : 1.00.001.000070/2022-16 
Interessado(a) : Dr. Claudio Terre do Amaral 
Assunto : Afastamento do país para frequentar o curso “Wildlife Trafficking and Model 

Law; Executive Policy and Development Symposium on Transnational Crime”, 
ministrado pela ILEA (International Law Enforcement Academy), a ser realizado 
em Gaborone, Botswana, no período de 22.7 a 6.8.2022.  

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Lindôra Maria Araujo 

9) Processo nº : 1.00.001.000079/2022-27 
Interessado(a) : Dra. Melina Castro Montoya Flores 
Assunto : Afastamento do país para participar do curso de aperfeiçoamento “Novas 

perspectivas sobre o combate ao Crime Organizado no contexto Europeu e Latino-
americano”, em Roma/Itália, a ser realizado no período de 20 a 29 de junho de 
2022. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Lindôra Maria Araujo 

 
Brasília, 15 de junho de 2022. 

 
AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do Conselho Superior do MPF 

 
CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00235486-2022| 
PORTARIA CMPF Nº 51, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

 
Instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar e designação de Comissão. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, III, e pelo art. 3º, VI e XI, ambos do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, autuado sob o nº 1.00.002.000029/2022-30, para apurar a 

responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos fatos descritos na DECISÃO nº 67/2022-CRSD, que se enquadram no art. 236, 
caput, incisos IX, X, e art. 237, inciso V, todos da Lei Complementar nº 75/93. 

Art. 2º Designar os Procuradores Regionais da República CELSO DE ALBUQUERQUE SILVA, ZÉLIA LUÍZA PIERDONA e 
ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA, para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo, sob a presidência do primeiro, e cumprirem os encargos 
desta designação. 

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 
eventuais prorrogações de lei, devidamente fundamentadas. 
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Art. 4º Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão observem com exatidão os limites apuratórios, limites esses 
que poderão ser ampliados com autorização da CMPF, precedida da indispensável provocação nesse sentido pela presidência dos trabalhos e a devida 
intimação do indiciado acaso julgado necessário, ante a notícia de novos fatos surgidos ao longo da instrução processual, ficando a critério da Comissão 
a confirmação ou a substituição do tipo infracional. 

Art. 5º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo parecer conclusivo, a Comissão deverá encaminhar os autos à 
Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 6º A Comissão de Inquérito tem sua sede na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, Avenida Almirante Barroso, nº 
54 - Ed. Valparaíso - Centro - Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.031-000 e funcionará nas dependências determinadas por seu presidente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00235132-2022| 
PORTARIA Nº 112, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

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

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Sr. RICARDO DE CASTRO BARBOSA encaminhou Recurso do processo Nº 1015006-92.2020.4.01.4000 

à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação de promoção de arquivamento; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00235414-2022| 
PORTARIA Nº 113, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

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

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Escritório de Advocacia que representa uma das partes encaminhou cópia do Processo nº 0000523-

20.2013.403.6181 à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao ANPP; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00235438-2022| 
PORTARIA Nº 114, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

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

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o TRF 1ª Região - Subseção Judiciária do Estado de Goiás encaminhou cópia do Processo nº ° 9364-

40.2019.4.01.3500 à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado à matéria objeto dos autos; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00235461-2022| 
PORTARIA Nº 116, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

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

e legais e: 
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CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a 1ª Vara Federal de Americana/SP encaminhou cópia do Processo nº º 5000052-16.2020.4.03.6134 à 2ª 

Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao ANPP; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00235306-2022| 
ATA DE REUNIÃO 

 
TEMA:471ª Reunião Ordinária 
DATA: 08/06/2022 HORÁRIO: 10h LOCAL: Virtual 
PARTICIPANTES: Dra. Eliana Torelly, Coordenadora; Dra. Ana Borges; Dr. Aurélio Rios 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1.OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/ 2022/ 2ªCCR/PGR ( PGR-00198765 /2022), de 25 de maio de 2022, por meio do qual a 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, tendo em vista a instituição de Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECOs no âmbito do Ministério Público 
Federal, consulta a 6ª CCR sobre o interesse na criação de Grupo de Trabalho Intercameral (GTI), com a participação da Secretaria de Pesquisa, 
Perícia e Análise - SPPEA, para que se trabalhe na construção de doutrina e disseminação da cultura de inteligência na instituição. Em caso positivo, 
solicita a indicação de representante da 6ª CCR para integrar o mencionado GTI. 
Discussão e deliberação: Drª Eliana parabeniza a 2ª CCR pela iniciativa e pelo convite à 6ª CCR e sugere consultar os representantes da 6ª CCR, 
solicitando justificar o interesse em integrar o GTI, dando-se preferência para os que atuam também na área criminal ou que tenham experiência na 
matéria. Dr Aurélio destaca que é muito importante tal iniciativa, especialmente diante das ameaças que podem surgir, inclusive, aos peritos do MP 
que podem vir a ser alvo de ameaças. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips mostra o quanto a Funai 
está fragilizada. Está de acordo também com a consulta aos representantes da Câmara e com o critério de seleção pelo histórico de atuação dos 
colegas. Todos de acordo. Consultar os representantes da 6ªCCR. 
2.OFÍCIO 417/2022 – PRM-RGR-RS-00002467/2022, de 26 de maio de 2022, em resposta ao OFÍCIO 156/2022-6CCR/MPF (PGR-00189419/2022), 
por meio do qual o Procurador da República Daniel Luís Dalberto, da PRM-Rio Grande/RS, manifestou interesse em representar o Ministério Público 
Federal no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), bem como coordenar o GT Comunidades Tradicionais. Considerando que a 
representação do MPF no CGEN será como ouvinte, apenas direito à voz, deliberar sobre o envio ao CSMPF e/ou Portaria da 6ª CCR. 
Discussão e deliberação:Tendo em vista que a próxima reunião do CGEN está agendada para o dia 14 de junho de 2002, bem como o disposto no art. 
57, inciso XI, da Lei Complementar 75/93, os membros do colegiado deliberaram por encaminhar o nome do Dr. Daniel Dalberto, como indicado 
desta 6ª CCR para o CGEN como ouvinte, para o PGR para, se entender conveniente, levar ao CSMPF. Para a próxima reunião do CGEN, prevista 
para 14/06/2022, é possível a participação do indicado pela 6ª CCR, Dr Dalberto. Alterar a portaria de composição do GT Comunidades Tradicionais; 
expedir oficio ao Dr Dalberto informando-o sobre a deliberação deste Colegiado, encaminhando cópia da Portaria de alteração do GT, bem como 
informar aos demais membros do GT. Comunicar sobre a nova coordenação do GT Comunidades Tradicionais à Diretoria Executiva do Projeto 
Território Vivos. 
3.PGEA – 1.00.000.003935/2022-14, autuado em 16 de fevereiro de 2022 para tratar da autorização para o Procurador da República Fernando Merloto 
Soave participar de audiências de conciliação judicial, em ambiente virtual, no âmbito da Apelação Cível nº APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018032-
66.2015.4.01.3200 /AM e APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0018408-23.2013.4.01.3200/AM, em trâmite no TRF-1ª Região. O 
Procurador Regional da República Francisco de Assis Marinho Filho, da PRR1ª Região, solicitou atuação conjunta por meio do Ofício nº 286/2022-
FM-PRR 1ª Região, devido à complexidade, à extensão, e ao número de indígenas Waimiri-Atroari que serão afetados pela conciliação, e pela 
dimensão e aos transtornos que a linha de transmissão implantada pela Transnorte Energia S/A está causando a esse povo indígena. O Vice Procurador-
Geral da República proferiu o Despacho 77/2022, pelo qual encaminha o expediente para manifestação do Procurador da República Fernando Merloto 
Soave e das 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão acerca da mencionada atuação conjunta. A 4ª CCR posicionou-se favorável à designação do 
Procurador da República Fernando Merloto Soave para atuação conjunta em audiências de conciliação nos autos acima mencionados. Após análise, 
a ASSEJUR/6ªCCR sugeriu: “o deferimento da atuação do Procurador da República Fernando Merloto Soave perante o TRF 1ª Região juntamente 
com o Procurador Regional da República Francisco de Assis Marinho nos autos da Apelação Cível nº 0018032- 66.2015.4.01.3200/AM e da 
Apelação/Remessa Necessária nº 0018408- 23.2013.4.01.3200/AM. 13. No entanto, não se pode olvidar que até o momento não houve a manifestação 
expressa do Procurador da República Fernando Merloto Soave sobre a sua aquiescência para atuar conjuntamente (ausência de resposta ao Ofício nº 
51/2022- AJA/VPGR / PGR- 00104486/2021).” Aguarda-se deliberação da 6ª CCR e a aquiescência formal do Procurador da República Fernando 
Merloto Soave para atuar nos feitos, razão pela qual foi expedido o Ofício nº 51/2022- AJA/VPGR (PGR-00104486/2021), a fim de solicitar a 
manifestação. 
Discussão e deliberação:os membros do colegiado concordaram com a atuação conjunta solicitada pelo Dr Francisco de Assis Marinho Filho, da 
PRR1ª Região, desde que haja a aquiescência do Dr. Merloto. Expedir Oficio ao GAB/PGR informando sobre a presente deliberação. 
4.Orientação sugerida após o Webinário Maio Cigano 2022: 
"Orienta os membros que atuam no ofício da 6ªCCR que, considerada a independência funcional, promovam o diálogo intercultural com os povos 
ciganos, especialmente por meio de visitas às suas comunidades, com o objetivo de obter informações sobre as suas demandas, assim como prestar 
esclarecimentos para a promoção e garantia de seus direitos individuais, sociais e culturais." 
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Drª Eliana entende que a Orientação a ser expedida é muito importante e que reafirma a preocupação da 6ª CCR com os direitos dos povos ciganos. 
Drª Ana destaca a importância da defesa dos direitos ciganos contra a discriminação e cita o caso ocorrido no Distrito Federal. Parabeniza a 6ª CCR 
pelo Maio Cigano de 2022 e pelo resultado ora apresentado como Orientação. DrªEliana lembrou que o Webinário realizado trouxe narrativas pessoais 
chocantes e comoventes e agradece aos colegas que participaram como palestrantes, Dr Luciano Maia, Dr.Walter Rothemburg, Dr Ramiro 
Rockembach e Dr Edmundo Dias e dos próprios ciganos convidados, que mostraram que o MPF deve continuar atuando. Dr Aurélio concorda com 
as manifestações de DrªAna e DrªEliana e registra os 30 anos do inquérito instaurado pelo Dr Luciano Maia, então procurador da República na Paraíba 
para investigar a situação dos ciganos no Nordeste. O estigma e o preconceito contra os ciganos no Brasil são grandes. Tal inquérito tornou clara a 
obrigação do MPF em proteger esse povo. Drª Eliana ressalta que o inquérito do Dr Luciano é um marco na atuação do MPF e registra essa data como 
muito importante para a instituição. Todos concordaram em solicitar à Secom uma matéria para lembrar a data. Deliberação: aprovada a redação da 
Orientação e a solicitação de matéria à Secom. 
4.a) Alteração da redação do Enunciado sobre Mineração clandestina em TI, aprovado na 470ª RO, para: 
"Nos casos de exploração mineral clandestina praticada por não indígenas no interior de terras indígenas, após a devida averiguação da autoria e da 
materialidade, pode o MPF buscar indenização pelos danos causados, seja no bojo da ação penal, respeitada a limitação constante no art. 387, IV, do 
CPP (fixação de valor mínimo), por meio de ação civil pública ou até mesmo extrajudicialmente, sendo que, em nenhuma hipótese, eventual acordo 
representará assentimento com a prática ilegal da atividade de mineração." 
4.b) Orientação relacionada ao Acordo de Nível de Serviço da SPPEA: 
ORIENTAÇÃO Nº ... - 6ªCCR/MPF 
ORIENTAÇÃO aos membros do Ministério Público Federal que atuam na temática indígena e dos povos e comunidades tradicionais: 
(i) que evitem solicitar perícia para a identificação e delimitação de área de ocupação tradicional de povos indígenas ou comunidades quilombolas, 
as quais podem ser exigidas administrativa ou judicialmente dos órgãos competentes; ressalvada a possibilidade, se necessário, de solicitar a realização 
de perícia para o exame técnico dos critérios utilizados para a delimitação territorial elaborada pelo órgão executivo responsável pela matéria. 
(ii) que considerem solicitar serviço pericial em antropologia para fins de caracterização de comunidades tradicionais apenas quando se tratar de 
estudo que não esteja atribuído a órgão executivo específico ou haja mora excessiva que cause prejuízos relevantes à comunidade, especialmente no 
que se refere ao reconhecimento de direitos. 
(iii) que, antes de cadastrar solicitação de perícia antropológica acerca questões fundiárias de povos indígenas e quilombolas, seja verificado junto 
aos órgãos executivos responsáveis se há previsão de estudo de qualificação da demanda fundiária. 
Discussão e deliberação:Dr Aurélio está de acordo com a redação e com a ideia da Orientação que concretiza a preocupação da 6ª CCR coma perícia 
antropológica do MPF. Todos estão de acordo com a alteração de redação do Enunciado para a mineração clandestina em TI e com a redação das 
Orientações relacionadas à perícia antropológica da SPPEA. Publicar as Orientações e Enunciado. 
5.OFÍCIO CIRCULAR Nº 8 /202 2/ 6ªCCR /PGR (PGR -00 192637 /20 22), de 19 de maio de 2022, por meio do qual os membros representantes da 
6ªCCR foram consultados acerca de temas a serem contemplados nos ofícios de administração que serão indicados por esta 6ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, para atuação coordenada na tutela de povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia Ocidental (5 ofícios – Estados do 
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima) e Oriental (5 ofícios – Estados do Pará, Amapá e Mato Grosso), conforme instruído na Portaria PGR/MPF nº 
299, de 6 de maio de 2022. Sugere o Ofício circular da 6ª CCR que os temas possam abranger especialização por grupos étnicos, enfrentamento a 
atividades criminosas (garimpo, mineração), impactos de grandes empreendimentos, aspectos de saúde e educação, grupos em isolamento voluntário, 
entre outros. 
Discussão e deliberação:DrªEliana entende que esses Ofícios são muito importantes pois auxiliam os procuradores naturais, mas também auxiliam as 
Câmaras de Coordenação. Lembra que são Ofícios de Coordenação. Concorda com a proposta de seleção apresentada pelo grupo de procuradores do 
Projeto Território Vivos, acrescentando o critério de antiguidade como desempate. Destaca que a Câmara deve pensar também em Ofícios para as 
representações em colegiados externos, como o CNPCT e o CGEN, em virtude da demanda de trabalho que implica ao membro que atua nesses 
conselhos. Entende que pode ser pensada uma distribuição de Ofícios temática ou distribuição por território. Sugere mandato de 1 ano. Encontra 
dificuldade em separar os Ofícios em Amazônia Ocidental e Oriental, pois alguns temas serão pertinentes na duas porções, como garimpo e 
desmatamento, mas outros não, como povos isolados, que se justifica apenas na Amazônia Ocidental. Sugere os temas: combate à mineração e ao 
desmatamento; comunidades quilombolas e PCTs; demarcação de TI; povos isolados; grandes empreendimentos; e as representações nos Conselhos 
CNPCT e CGEN. Para distribuição por territórios sugere os territórios Yanomami e Raposa Terra do Sol. Porém, ressalta que os Ofícios temáticos 
podem auxiliar mais as Câmaras. Dr Aurélio analisou as propostas, masnão se sente confortável para opinar por não ter informação suficiente. Observa 
que é mais importante fazer uma proposta de qualidade, bem pensada, o que demanda tempo. Como é sua última RO nessa composição do Colegiado, 
não sabe de terá tempo para opinar sobre o assunto. Drª Eliana concorda que é algo novo, mas não vê como um risco para a Câmara ou para os 
membros a apresentação de uma proposta no prazo definido. Considera que o mais importante é garantir a independência funcional dos colegas. Os 
10 Ofícios de Coordenação são muito importantes para a Câmara em vista da alta demanda de assuntos que podem contar com a contribuição dos 
colegas em tais Ofícios. Nesse ponto, DrªEliana registra o agradecimento ao Dr Alisson Marugal que tem auxiliado bastante a 6ª CCR. Pontua que a 
desoneração não é possível, pois os Ofícios decorrem do ATO CONJUNTO PGR/CASMPU Nº 1/2014 do Conselho de Assessoramento Superior do 
MPU. DrªAna pergunta se a criação dos 10 Ofícios de Coordenação não altera a atuação do procurador natural nas Unidades ese é uma força de 
trabalho a mais. DrªEliana confirma eexplica que os Ofícios de Coordenação só atuam em processos a pedido do procurador natural, caso ele peça 
esse apoio .DrªAna entende que a Câmara precisaria de mais tempo a fim de possibilitar a melhor proposta com o tempo adequado. DrªEliana informa 
que, a partir da análise e resumo feito pela Assessoria Jurídica , dará formato a uma proposta a ser apresentada ao Colegiado e que enviará por 
whatsapp aos membros. Sugere uma Reunião Extraordinária ainda na presente composição. Destaca que a opinião do Dr Aurélio é muito importante, 
mesmo não permanecendo na Câmara. 
6. Dr. Aurélio solicitou que o Cacique Anacleto fosse ouvido novamente e que fosse feita uma atualização desse caso. Destaca que o momento é 
delicado para o cacique após a perda do irmão. Sugeriu que a Câmara o ouvisse e enviasse o relato ao procurador natural do caso. Cita notória 
divergência que há entre o perito e o cacique. DrªEliana lembra que a 6ª CCR não costuma se envolver em questões internas das PRM, mas que no 
presente caso concorda com nova escuta. 
Deliberação: Deliberou-se por ouvir o Cacique Anacleto. 
7. Dr. Aurélio sugeriu que a Câmara faça uma nota de solidariedade às famílias do Bruno Pereira, Indigenista, e do Jornalista inglês Dom Philips, 
assim como aos servidores da Funai que estão na linha de frente da atuação na Amazônia. 
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Discussão e de liberação: Todos concordaram. 
 

8. Ao final da reunião, Drª Eliana registrou que essa é a última reunião do Colegiado na atual composição com a presença do Dr Aurélio, que não se 
candidatou novamente por motivos pessoais e destacou que Dr Aurélio ainda tem muito à contribuir com a 6ªCCR. DrªAna ressaltou que a votação 
do CSMPF unânime à renovação deveu-se especialmente ao bom trabalho da Câmara que contou com a participação do Dr Aurélio, sendo uma 
resposta positiva do Conselho à atuação do membros e da equipe de servidores. Ambas destacaram a grande contribuição do Dr Aurélio para a 6ª 
CCR e agradeceram a sua participação no Colegiado, em nome dos membros e dos servidores da Câmara. 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00236414-2022| 
 

ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE MAIO DE 2022 
 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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/MG-1020033-

06.2022.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2131/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 241-A 

e 241-B da Lei nº 8.069/90. Usuário de rede P2P (peer-to-peer) baixou e compartilhou 
cerca de 130 arquivos categorizados como de pornografia infantil, ao menos entre 
05/04/2020 e 16/05/2021 e entre 03/07/2021 e 29/03/2022. Foram identificados os dados 
cadastrais do titular do IP. O Procurador da República oficiante, afirmou que 
Primeiramente, cumpre esclarecer que no caso em questão não há provas de que imagens 
de pornografia infantil foram disponibilizados pelo suspeito a qualquer pessoa na 
internet. Assim, não foi preenchido, no caso concreto, o requisito estabelecido pela Corte 
Suprema de que a postagem de conteúdo pedófilo pornográfico tenha sido feita em 
cenário propício ao livre acesso. Nesse contexto, invocando precedentes do STF e STJ, 
requereu o arquivamento dos autos do IPL em relação às condutas caracterizadas como 
crimes federais, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP e requereu seja declinada a 
competência à Justiça Estadual da Comarca de Timóteo/MG, local dos fatos, tendo em 
vista a ausência de indícios da ocorrência de crime que ultrapassa as fronteiras do 
território nacional, não atraindo a competência da Justiça Federal. Discordância do Juízo 
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta 
em decisão do STF, quando a publicação de material contendo pornografia infantojuvenil 
ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em 
qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet, a constatação da 
internacionalidade se infere não apenas do fato de que a postagem se opera em cenário 
propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-lo, o agente comete o delito 
justamente com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, inclusive 
assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro sejam, igualmente, 
destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai somente do resultado 
efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer. Basta à configuração 
da competência da Justiça Federal que o material pornográfico envolvendo crianças ou 
adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja 
evidências de que esse acesso realmente ocorreu (RE 628.624, publicado no DJe 
06/04/2016). Neste caso, a rede utilizada pelo investigado (P2P) permite, em tese, o 
compartilhamento de arquivos entre usuários situados em qualquer lugar do mundo; há 
notícia de compartilhamento especificamente por meio da rede Emule, que estava sendo 
disponibilizado pelo investigado a todos os usuários das redes P2P (peer-to-peer) 
utilizadas. Assim, o material contendo imagens de abuso sexual infantil armazenado no 
computador estava efetivamente ao alcance de usuários residentes no exterior, o que 
demonstra o caráter transnacional da conduta. Interesse federal configurado. Precedentes 
da 2ª CCR: IPL nº 1014617-28.2020.4.01.3800, 769ª Sessão Ordinária de 11-05-2020, 
unânime; 0004839-42.2016.4.01.3816, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018, unânime. 
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Não homologação do arquivamento. Atribuição do Ministério Publico Federal para 
prosseguir nas investigações.  

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

 
002. Expediente: JFRJ/CAM-5005771-

58.2021.4.02.5103-TC - 
Eletrônico  

Voto: 2048/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DE CAMPOS 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS À 2ª CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA 
DELIBERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Termo Circunstanciado 
instaurado para apurar possível prática do crime de esbulho possessório (art. 161, § 1º, 
inciso II, CP) em unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida 
PMCMV. 2. Requerido o reconhecimento judicial da incompetência do Juízo Federal para 
o processamento do feito, com a devolução dos autos ao Juízo Estadual de origem. 
Discordância da Juíza Federal. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, nos moldes previstos no artigo 28 do CPP c/c artigo 
62, IV, da LC 75/93, que, em sua 832ª Sessão de Revisão, de 13/12/2021, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe 
dirimir o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público 
Estadual (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 05/06/2020). 4. O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, 
determinou o arquivamento do presente Conflito de Atribuições, nos termos do art. 43, 
inciso IX, alínea c, do RICNMP, considerando que ante a expressa manifestação do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ao promover o declínio de competência, a análise 
da divergência apontada nos presentes autos não se insere dentre as competências deste 
Conselho Nacional. 5. Diante da decisão do CNMP, retornam os autos à 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, a fim de que esta decida acerca do prosseguimento do 
presente feito no âmbito do Ministério Público Federal, considerando a manifestação do 
MPF, a decisão do Juízo Federal e a própria decisão da 2ª CCR. 6. Considerando que 
posteriormente à deliberação da 2ª CCR, que havia homologado o declínio de atribuições, 
sobreveio a decisão do CNMP no sentido de que a análise da presente hipótese passa do 
campo das atribuições para o campo das competências e eventual discussão acerca da 
competência jurisdicional deve ser resolvida no âmbito judicial, nada há a prover no âmbito 
desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 7. Cabe ao Procurador da República 
oficiante adotar as providências que entender pertinentes no curso processual perante a 
Justiça Federal e, se for o caso, tribunais superiores. 8. Não conhecimento da remessa.  

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

 
003. Expediente: JFRJ/CAM-5005776-

80.2021.4.02.5103-TC - 
Eletrônico  

Voto: 2050/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DE CAMPOS 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS À 2ª CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA 
DELIBERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Termo Circunstanciado 
instaurado para apurar possível prática do crime de esbulho possessório (art. 161, § 1º, 
inciso II, CP) em unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida 
PMCMV. 2. Requerido o reconhecimento judicial da incompetência do Juízo Federal para 
o processamento do feito, com a devolução dos autos ao Juízo Estadual de origem. 
Discordância da Juíza Federal. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, nos moldes previstos no artigo 28 do CPP c/c artigo 
62, IV, da LC 75/93, que, em sua 823ª Sessão de Revisão, de 04/10/2021, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe 
dirimir o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público 
Estadual (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 05/06/2020). 4. O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, 
determinou o arquivamento do presente Conflito de Atribuições, nos termos do art. 43, 
inciso IX, alínea c, do RICNMP, considerando que ante a expressa manifestação do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ao promover o declínio de competência, a análise 
da divergência apontada nos presentes autos não se insere dentre as competências deste 
Conselho Nacional. 5. Diante da decisão do CNMP, retornam os autos à 2ª Câmara de 
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Coordenação e Revisão do MPF, a fim de que esta decida acerca do prosseguimento do 
presente feito no âmbito do Ministério Público Federal, considerando a manifestação do 
MPF, a decisão do Juízo Federal e a própria decisão da 2ª CCR. 6. Considerando que 
posteriormente à deliberação da 2ª CCR, que havia homologado o declínio de atribuições, 
sobreveio a decisão do CNMP no sentido de que a análise da presente hipótese passa do 
campo das atribuições para o campo das competências e eventual discussão acerca da 
competência jurisdicional deve ser resolvida no âmbito judicial, nada há a prover no âmbito 
desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 7. Cabe ao Procurador da República 
oficiante adotar as providências que entender pertinentes no curso processual perante a 
Justiça Federal e, se for o caso, tribunais superiores. 8. 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). 

 
004. Expediente: JF-ANA-1003409-

68.2020.4.01.3502-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2045/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ANÁPOLIS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA (CP, 

ART. 147) E DESACATO (CP, ART. 331). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE DOLO DA INVESTIGADA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA LC N. 75/93. 
ENUNCIADO Nº 21 DESTA 2ª CÂMARA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA 
E DA MATERIALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de 
ameaça (CP, art. 147) e desacato (CP, art. 331), em razão da conduta da investigada 
que compareceu ao Escritório Técnico de Pirenópolis do IPHAN-GO demonstrando 
total menosprezo pela função pública e pelos servidores daquela instituição ao proferir 
as seguintes declarações: - que ela era muito poderosa e influente; - que se eles não 
quisessem o IPHAN em Pirenópolis, eles poderiam acabar com o escritório técnico 
desta cidade; - que mesmo funcionários com estabilidade não estavam seguros porque 
o grupo tem influência inclusive com o Presidente da República Jair Bolsonaro, o que 
daria poder a eles para escolher os funcionários deste escritório; - que o grupo iria 
controlar o trabalho realizado pelo IPHAN na cidade, só sendo possível sua realização 
após aconselhamento e aprovação do grupo; - que já fez inúmeras denúncias 
diretamente em Brasília, pois sabia que a Superintendência do IPHAN em Goiás não 
iria receber as denúncias da forma com ela gostaria; - que teve problemas com a Ex 
Chefe do Escritório (V.) e que hoje ela já não mais se encontra trabalhando aqui em 
razão de seu poder e influência; - que de nada adiantavam servidores com 
conhecimento técnico arquitetônico, que seria necessário um servidor com 
conhecimentos jurídicos pois os servidores daqui não estão capacitados para o 
atendimento ao público; - que os servidores desta unidade não tem capacitação para 
absorver os trabalhos do IPHAN em Pirenópolis, pois não possuem família aqui, o que 
impede que estes funcionários conheçam o patrimônio e a história da cidade; - que as 
funcionárias técnicas do escritório não eram de Pirenópolis e por isso nós não sabíamos 
ou nos importávamos com o patrimônio da cidade, ligando apenas para a quantidade 
de dinheiro de quem apresenta os projetos; - que há boatos de que os projetos são 
aprovados mediante benefício financeiro ou em razão da quantidade de dinheiro do 
dono do projeto; - que se a Chefe deste escritório não fizesse seu trabalho direito, ela 
iria destituí-la do cargo; - que conhece a Chefe deste escritório, sabe onde ela mora e 
sabe onde seus filhos estudam; - que providências seriam tomadas pelo grupo para 
garantir que o interesse dos "pirenopolinos" fosse alcançado, seja com a anuência do 
Iphan, seja sem anuência. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento considerando que o crime de ameaça, quando praticado no mesmo 
contexto do desacato, consiste em um antefato impunível desse segundo delito, ou seja, 
é absorvido em razão do princípio da consunção e que, no caso, está ausente 
comprovação segura do elemento subjetivo na conduta da investigada, ou seja, do dolo 
específico voltado a desacatar funcionário público. 3. Discordância do Juiz Federal por 
entender que os termos de depoimento e o entendimento exposto pela Autoridade 
Policial verificam-se indícios de materialidade e autoria do crime previsto no art. 331 
do CP. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 
75/1993. 5. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal é admitido quando 
demonstrada de forma inequívoca, segura e convincente causa extintiva da 
punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Nesse sentido 
é o Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara, que estabelece: É admissível o arquivamento dos 
autos de investigação ao fundamento de excludente da tipicidade, da ilicitude e da 
culpabilidade. Porém, em todas as hipóteses, a excludente deve resultar cabalmente 
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provada, ao término de regular investigação. (Referências normativas: Código Penal: 
arts. 20, caput, 1ª parte, e § 1º, 1ª parte; 21, caput, 2ª parte; 22, 1ª parte; 23. Código de 
Processo Penal: arts. 28 e 648, I. Resolução CSMPF nº 77/2004, art. 14). 6. No caso, 
como bem observou o Juiz Federal, do teor das palavras atribuídas à investigada, não 
se pode afirmar categoricamente que não houve intenção da investigada de humilhar, 
menosprezar, intimidar e desprestigiar servidores do escritório do Iphan de Pirenópolis. 
Veja-se que a investigada estava no local no cumprimento de acordo judicial firmado 
espontaneamente por ela perante a Justiça Federal. Diante do contexto e das palavras 
e ilações empregadas pela investigada - algumas delas relacionadas à probidade dos 
servidores do órgão - é possível que a investigada não queria apenas manifestar 
contrariedade ao acordo. Veja-se que ela poderia ter se recusado a firmar a transação. 
Além disso, a investigada foi além do aspecto profissional, citando que sabia onde [a 
chefe do escritório] mora e onde seus filhos estudam. 7. Assim, presentes indícios de 
autoria e da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se prosseguir na 
persecução penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça STJ: AgRg no AREsp 
405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 
18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 8. Não 
homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no 
caso, 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 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). 

 
005. Expediente: JF/CE-0800035-

23.2022.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 1902/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime previsto no art. 304 

c/c art. 297, ambos do Código Penal. O investigado, no dia 16/07/2018, na BR 116, Km 
159, conduzindo o veículo carreta Mercedes Benz/LS 1935, foi abordado por policiais e 
apresentou o documento veicular. Os policiais realizaram pesquisas nos bancos de dados 
disponíveis e constataram a inautenticidade do Certificado de Registro e Licenciamento 
do Veículo (CRLV), pois a numeração indicou que ele não existe no banco de dados. 
Também foi apurado que o espelho do documento teria sido objeto de roubo na cidade 
de Boa Viagem/CE. Constatou-se que o CRLV apresentava indícios de adulteração no 
número e na unidade federativa responsável pela expedição do documento. Aplicação do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Razão assiste ao Procurador da República. 
O investigado é motorista profissional, utiliza o veículo como instrumento de trabalho e, 
ainda que essa condição seja motivo para exigir-lhe maior atenção quanto aos 
documentos relativos ao veículo, o que se verifica é que o documento tem características 
de verdadeiro, inclusive apresenta elementos de segurança, só sendo possível a 
confirmação da falsificação dos dados após os policiais terem efetivado buscas nos 
sistemas, o que foi confirmado pela perícia. Também diferentemente de outros casos, em 
que os veículos são objeto de furto ou roubo (e portanto em geral também apresentam 
adulteração nos sinais identificadores), não se vislumbram circunstâncias suspeitas na 
aquisição do veículo, até porque teria ocorrido há muitos anos e não há documentação a 
respeito. A mera utilização de despachante, por si só, não é suficiente para tornar o 
negócio escuso, sobretudo quando envolve veículo de outro Estado. Além disso, alegou 
que regularizou a situação do veículo em juízo, estando a propriedade do veículo 
atualmente registrada em seu nome e com as taxas em dia, situação certificada em âmbito 
policial nos autos do inquérito e indicativo de sua boa-fé. Os elementos de informação 
reunidos no inquérito não são portanto suficientes para se concluir que o investigado 
possuía consciência da falsidade do documento, não sendo cabível imputar-lhe a prática 
do crime de uso de documento público falso (art. 304, caput c/c art. 297, caput, ambos 
do Código Penal) ao apresentá-lo aos Policiais Rodoviários Federais. Em relação ao 
despachante, também não há elementos suficientes que possam atribuir-lhe a autoria da 
falsificação do documento. Aplicação do Enunciado nº 71, que estabelece: É cabível o 
arquivamento de investigação criminal quando, após a colheita de provas, não restarem 
evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva, situação demonstrada com a 
reunião das seguintes condições: inexistência de suspeitos, de testemunha, de elementos 
técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios 
biológicos, etc) e de outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Arquivamento que não 
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas 
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provas (CPP, art. 18). Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Manutenção do 
arquivamento.  

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

 
006. Expediente: JF-PA-1015586-

34.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2026/2022 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ 

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

289, § 1° C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES QUE INDIQUEM O 
CONHECIMENTO DA FALSIDADE DAS CÉDULAS OU DOLO POR PARTE DO 
INVESTIGADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 60 DA 2ª CCR. 
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
a possível prática do crime de moeda falsa, na modalidade tentada (CP, art. 289, § 1° 
c/c art. 14, II). Consta dos autos que o investigado tentou realizar o pagamento de 
bebidas alcoólicas em um bar com uma cédula falsa de R$ 50,00 e, posteriormente, 
tentou comprar uma carteira de cigarros de um vendedor ambulante, com uma outra 
nota falsa também de R$ 50,00. Fatos ocorridos em 18/03/2018. 2. Após a realização 
das diligências cabíveis, com a oitiva dos envolvidos e a elaboração de laudo pericial 
comprovando a materialidade delitiva, a Polícia Federal apresentou Relatório Final 
concluindo que não foi possível constatar de forma cabal que o ora investigado tinha 
conhecimento de que as notas apresentadas eram falsas. 3. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento por considerar que inexiste qualquer indício de 
dolo na conduta do agente que fez uso das duas notas falsificadas, bem como que não 
há elementos que apontem para a autoria da falsidade das cédulas ou de sua distribuição 
dolosa. Ressaltou, anda, que em pesquisa no sistema interno do MPF, verificou-se que 
o investigado não ostenta registros criminais estaduais ou federais. 4. Discordância do 
Juiz Federal, por não vislumbrar boa-fé na conduta do investigado e considerar 
inconsistente a versão dos fatos por ele apresentada. 5. Remessa dos autos à 2ª CCR 
para fins revisionais, nos termos do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei n° 
13.964/2019). 6. Consta dos autos que o investigado, ao tentar adquirir um balde de 
cerveja em um bar com uma nota de R$ 50,00, foi alertado de que a cédula poderia ser 
falsa, tendo ela ficado retida pelo proprietário do estabelecimento. Em seguida, o 
investigado comprou uma carteira de cigarros em uma banca localizada em frente ao 
referido bar utilizando uma outra nota de R$ 50,00 e, logo após, foi procurado pelo 
dono da banca, que o informou que a segunda nota também era falsificada, razão pela 
qual o negócio foi desfeito e o maço de cigarros foi devolvido. 7. Em seu termo de 
declarações, o investigado afirmou que desconhecia a falsidade das duas cédulas, sendo 
que recebeu uma delas como troco de uma corrida de aplicativo e a outra após efetuar 
a compra de uma capa para celular de um vendedor ambulante. Disse, ainda, que é 
estudante universitário, que nunca foi preso e que não responde a processo criminal, 
informação esta corroborada pela pesquisa realizada no sistema interno do MPF, onde 
se verificou que de fato não há registros criminais estaduais ou federais em seu nome. 
8. De acordo com o Enunciado nº 60 da 2ª CCR É cabível o arquivamento de 
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e 
o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução 
ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais 
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente 
e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive 
pelo decurso do tempo. 9. Manutenção 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). 

 
007. Expediente: JF/PR/FOZ-5008061-

81.2022.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 2071/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) 

E DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA LC N. 
75/93. VERIFICADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 49 E 90. NÃO 
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HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório instaurado para a apuração 
dos crimes de descaminho (CP, art. 334) e de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista 
que a investigada, pessoa física, foi surpreendida na posse de 20 (vinte) maços de cigarros, 
20 (vinte) maços de cigarros eletrônicos e outras mercadorias de origem estrangeira, sem 
documentação comprobatória de regular introdução em território nacional. Mercadorias 
avaliadas em R$ 5.232,36 e impostos iludidos ( II + IPI) calculados em R$ 1.866,64. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a 
conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância 
do Juiz Federal tendo em vista a reiteração da conduta pela investigada. 4. Os autos foram 
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. Conforme pesquisa realizada 
no Sistema Comprot/MF existem pelo menos uma dezena de outros procedimentos 
administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, em relação ao 
investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. Não há 
informações complementares. 6. No que se refere ao crime de descaminho, esta 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão possui entendimento sedimentado no Enunciado nº 49, 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. Aprovado na 
150ª Sessão de Coordenação, de 07/05/2018. 7. Especificamente em relação ao crime de 
contrabando de cigarros, cumpre observar que, conforme tabela apresentada pelo 
Coordenador-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho COREP/RFB, 
disponibilizada em http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/gestao-
estrategica/estatisticas, no ano de 2019 foram realizadas 9.183 autuações, com a apreensão 
total de mais de 230 milhões de maços de cigarros contrabandeados. Desse total as 
apreensões inferiores a 1.000 maços, embora representem 6.512, ou seja 2/3 do total das 
autuações, significam apenas 0,55% do total dos cigarros contrabandeados apreendidos. 8. 
Diante desse quadro, a 2ª CCR/MPF editou o Enunciado nº 90, com o seguinte teor: 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. 
9. Não obstante no caso dos autos as mercadorias apreendidas estejam abaixo dos limites 
fixados nos Enunciados 49 e 90 como parâmetros para a aferição da insignificância, tem-
se que a reiteração da conduta ilícita, ou seja, na introdução ilegal de mercadorias em 
território nacional (seja contrabando ou descaminho), obsta a incidência da tese da 
bagatela. 10. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário 
para atuar no caso, 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 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). 

 
008. Expediente: JF/PR/GUAI-5001099-

94.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1936/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Mercadorias 

avaliadas em R$ 1.759,24 (equivalente a US$ 344,20, à época dos fatos). Tributos iludidos 
(II + IPI) calculados em R$ 559,56. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do 
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal, em razão da existência de outras 
autuações fiscais em face dos investigados por descaminho. Revisão de arquivamento (CPP, 
art. 28 c/c LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia de reiteração na prática de descaminho pelos 
investigados, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato em exame. Mercadorias 
apreendidas abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil1, a partir de 1º 
de janeiro de 2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) 
ou o equivalente em outra moeda. Enunciado nº 74: A importação de mercadorias 
permitidas dentro dos limites das cotas de isenção fixadas pela Receita Federal, mas, em 
desacordo com os critérios quantitativos e temporais preestabelecidos, consiste em infração 
administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a existência de reiterações no 
crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. 
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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009. Expediente: JF/SP-0007245-
65.2016.4.03.6181-INQ 

Voto: 2133/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO 

ANÁLOGA A DE ESCRAVO (CP, ART. 149). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP, ART. 28 REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). DELIBERAÇÃO DA 2ª 
CCR/MPF PELA NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS 
CAPAZES DE ESCLARECER O OCORRIDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DA 2ª CÂMARA. REMESSA DOS 
AUTOS AO EGRÉGIO CIMPF. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar 
a possível prática do crime de redução à condição análoga a de escravo (CP, art. 149), 
por responsáveis por oficina de costura contratada por empresas de vestuário. 2. De 
acordo com os autos, o Ministério Público do Trabalho realizou fiscalização na referida 
oficina de costura, ocasião em que constatou a presença de trabalhadores bolivianos 
exercendo suas atividades em situação precária, além de serem submetidos a jornadas 
extensas de trabalho em troca de remuneração irregular e irrisória. Verificou-se, ainda, 
que os trabalhadores também residiam no local. 3. Inicialmente, a Procuradora da 
República então oficiante promoveu o arquivamento da investigação por não vislumbrar 
provas da materialidade do crime. O Juízo da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo 
discordou da manifestação ministerial, por entender que trabalhadores da oficina de 
costura foram submetidos a condições de trabalho degradantes e jornadas exaustivas. 
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, para revisão. 4. Na Sessão de Revisão nº 670, de 
30/01/2017, a 2ª CCR/MPF deliberou, à unanimidade, pelo prosseguimento da 
persecução penal, por considerar prematuro o arquivamento dos autos. 5. Apresentação 
de nova promoção de arquivamento, em que o Procurador da República oficiante 
considerou que o fato já foi suficientemente repreendido na esfera juslaboralista, uma 
vez que a empresa foi condenada a R$4.000.000,00 por danos morais coletivos, além de 
R$ 2.000.000,00 a título de dumping social, ressaltando, ainda que passados 7 anos desde 
os fatos, eventual persecução penal mostrar-se-ia muito provavelmente inexitosa, não 
somente pelo risco de prescrição, mas como também aumentado ainda mais a sempre 
extremamente dificultosa tarefa de se localizar e ouvir as vítimas, não raro estrangeiros 
em situação irregular no país. Note-se que essa diligência foi determinada, na esfera 
policial, há quase dois anos (fls. 816/817), sem o menor êxito. 6. O Juízo da 9ª Vara 
Federal Criminal de São Paulo discordou novamente do arquivamento e remeteu os autos 
à 2ªCCR/MPF (CPP, art. 28 Redação anterior à Lei 13.964/2019). Este Colegiado, na 
Sessão de Revisão n° 844, de 25/04/2022, deliberou, por maioria, pelo prosseguimento 
da persecução penal. 7. A defesa interpôs recurso contra a decisão da 2ª CCR/MPF, por 
considerar, dentre outros fundamentos, que próximo de atingir o prazo de 08 (oito) anos 
de tramitação, o presente inquérito policial em nada fora alterado quanto à ausência de 
prática de conduta ilícita pelo recorrente ou mesmo quanto à comprovação de existência 
de qualquer crime, havendo recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
considerando que o excessivo prazo de duração das investigações apontam uma 
ineficiência estatal, caracterizadora de coação ilegal. Além do mais, não há comprovação 
em relação à autoria de eventual crime e, considerando o longo período decorrido dos 
fatos, novas diligências não seriam capazes de embasar uma denúncia. Portanto, não se 
justifica a concessão de dilação de prazo para a finalização do presente inquérito policial, 
o qual após tanto tempo não foi apto a reunir os elementos probatórios necessários para 
a formação da opinio delicti. 8. Nova remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, com fundamento 
no art. 4°, inciso I e art. 12, ambos da Resolução CSMPF nº 165, de 06/05/2016, para 
que: a) reconsidere a decisão proferida ou; b) caso não haja juízo de retratação, remeta 
os autos ao CIMPF, para análise do recurso. 9. Com a devida vênia ao entendimento da 
defesa (ora recorrente), o caso é de manutenção da decisão anteriormente proferida por 
este Órgão Revisor. 10. Conforme já deliberado `a polícia federal não encerrou a 
investigação dos fatos, tendo, inclusive, determinado a realização de novas diligências 
para tentativa de localização das vítimas. Considerando que as tentativas anteriores 
ocorreram no momento em que o país enfrentava o ápice da pandemia COVID-19, em 
que os serviços ficaram restritos e as comunicações prejudicadas, não há como descartar 
a realização de nova tentativa a fim de verificar se, de fato, os trabalhadores não podem 
ser encontrados. Frise-se que, embora os trabalhadores tenham sido ouvidos por ocasião 
da fiscalização do MPT, torna-se necessária a realização de nova oitiva, agora sob o viés 
criminal, para que sejam indagados de fatos específicos capazes de indicar a ocorrência 
de crime. Além disso, cumpre ressaltar que o tipo penal do artigo 149 do Código Penal 
prevê pena máxima de oito anos, o que resulta no reconhecimento da prescrição em 12 
anos (CP, art. 109, III). Considerando que os fatos datam de 2014, o prazo prescricional 
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ainda não ocorreu. 8. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer 
o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se 
existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve requerer, de forma 
segura, o arquivamento do processo. 11. Manutenção integral da decisão da 2ª 
CCR/MPF, proferida na 844ª Sessão de Revisão, de 25/04/2022, por seus próprios 
fundamentos. 12. Remessa dos autos ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério 
Público Federal, competente para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso 
I, da Resolução CSMPF nº 165, de 06/05/2016.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção 
da decisão recorrida, com remessa dos autos ao CIMPF, nos termos do voto do(a) 
relator(a).  

 
010. Expediente: JF/SP-5001766-

93.2022.4.03.6181-PICMP - 
Eletrônico  

Voto: 2075/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

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

3º, DO CÓDIGO PENAL, EM DETRIMENTO DO INSS. APLICAÇÃO DO ART. 28 
DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do 
crime de estelionato, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em detrimento do 
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, diante da existência de indícios de fraude no 
recebimento de benefício de prestação continuada LOAS. 2) Promoção de arquivamento 
considerando atípica a conduta em apuração, concluindo: óbvia a influência do 
comportamento omissivo ou comissivo da vítima (a repercutir irrefragavelmente na 
tipificação, na formação do que poder-se-ia chamar de elemento subjetivo do injusto, 
bem assim na própria culpabilidade do agente), sobretudo em função de sua desídia ou 
relaxamento dos cuidados mínimos que ela, vítima, tinha o dever de adotar, versus a 
ação do agente do ilícito. 3) Discordância da Juíza Federal, considerando prematuro o 
arquivamento, uma vez existindo fortes indícios de omissão em informar a obtenção de 
renda proveniente de atividade profissional e de relação empregatícia, omissão essa que 
resultou indevida concessão ou manutenção do benefício de LOAS, ao menos no período 
de 04/11/2019 a 01/02/2020. 4) Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5) Assiste 
razão à Juíza Federal: o fato de o INSS não ter realizado diligências in locu na residência 
do acusado ou realizado outras diligências complementares para confirmar a declaração 
de hipossuficiência econômica do beneficiário, no ato do requerimento do benefício de 
LOAS, não permite concluir que não houve fraude, ou que o INSS não foi induzido ao 
erro. Isto porque, conforme consta do relatório da gerência executiva do INSS em São 
Paulo, o acusado teria omitido ao não informar ao INSS a obtenção de renda proveniente 
de atividade profissional ou de emprego, que resultou concessão ou manutenção 
indevida do benefício assistencial em apreço pelo menos no período de 04/11/2019 a 
01/02/2020, o que, em tese, pode-se coadunar com a prática tipificada como estelionato 
qualificado, previsto no art.171, § 3º, do Código Penal. 6) É dever do beneficiário 
informar o exercício de qualquer atividade remunerada ou até mesmo o recebimento de 
benefício, conforme consta no art. 35-A do Anexo do Decreto nº 6.214, de 2007 
(Regulamento do BPC): Art. 35-A. O beneficiário, ou seu representante legal, deve 
informar ao INSS alterações dos dados cadastrais correspondentes à mudança de nome, 
endereço e estado civil, a fruição de qualquer benefício no âmbito da Seguridade Social 
ou de outro regime, a sua admissão em emprego ou a percepção de renda de qualquer 
natureza elencada no inciso VI do caput do art. 4º. 7) Presentes fortes indícios da 
materialidade e autoria delitivas. 8) Arquivamento prematuro. Não homologação. 
Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, 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 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). 

 
011. Expediente: JF-GRT-5001096-

21.2020.4.03.6118-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1941/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 18ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARATINGUETÁ/SP  

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

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. 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 de dano qualificado, previsto 
no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP. Em cota à denúncia, foi proposta a 
suspensão condicional do processo. 2. Instado para se manifestar sobre a possibilidade 
de oferecimento de ANPP, o Procurador da República oficiante considerou não ser 
viável a sua celebração, pois o art. 28-A do CPP possibilita o acordo em caso de 
infração penal cometida sem violência ou grave ameaça, sendo que no presente caso a 
investigada dirigiu-se a uma agência do INSS e jogou pedras contra a porta de vidro 
da repartição. Ressaltou, ainda, que o ANPP não é direito subjetivo da acusada e que, 
no presente caso, a sua propositura não seria suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime cometido. 3. Interposição de recurso pela defesa, aduzindo que a denunciada 
é dependente de medicamentos, por possuir problemas de saúde, e praticou a conduta 
em estado de desespero por não ter dinheiro para comprar os remédios que necessita 
diariamente, pois não recebeu o seu auxílio-doença pelo INSS. Encaminhamento dos 
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A do CPP 
dispõe que 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. Neste sentido, entende-se que a violência (seja a física, a psicológica ou a 
presumida) ou a grave ameaça mencionadas pelo dispositivo legal e que obstam o 
oferecimento do acordo são aquelas exercidas contra a pessoa, e não contra a coisa. No 
presente caso, o crime apurado é o de dano qualificado (crime contra o patrimônio), 
em que a conduta foi dirigida a um objeto (arremesso de pedras e quebra da porta de 
vidro da agência). 5. Quanto ao requisito relacionado à medida se mostrar necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal, cumpre observar que a 
gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo 
qual a ré foi denunciada (Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: () III 
- contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de 
autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviços públicos) 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 arremessado pedras e quebrado a porta de vidro da agência do INSS 
não evidencia a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime, não 
havendo informações criminais, por ora, que denotem gravidade exacerbada da 
conduta examinada nos presentes autos. 6. Registre-se, ainda, que 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. 7. Na hipótese em análise, conforme consta da 
denúncia A acusada disse que recebe benefício de auxílio-doença há mais de cinco 
anos por motivo de doença psiquiátrica, e que, após um período de suspensão, voltou 
a recebê-lo até que, no mês de agosto/2020, ao se dirigir à agência bancária, verificou 
que o valor não havia sido creditado. Depois de informar seu advogado que iria 
`quebrar tudo no INSS, dirigiu-se à agência e jogou as pedras contra a porta de vidro 
da APS. Finalizou afirmando que praticou o fato porque não aguentava mais a 
humilhação de ter que pedir dinheiro para comprar remédios. Houve, portanto, a 
confissão da infração penal e, de acordo com a manifestação ministerial realizada na 
cota à denúncia, a acusada não ostenta antecedentes criminais. 8. 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 exigidos para celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
012. Expediente: JF/MT-1002934-

46.2019.4.01.3600-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 1933/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DE MATO GROSSO 

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

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCRs. 
ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta 
em face de réus acusados pela prática dos crimes previstos no art. 1°, inciso I, da Lei n° 
8.137/90 e no art. 337-A, inciso III, do CP. 2. O membro do Ministério Público Federal 
deixou de oferecer o acordo ao denunciado J.L. de S.F. por considerar que já teve início 
a persecução penal e que não houve a confissão formal e circunstancial dos fatos. 
Posteriormente, ao ser intimado para se manifestar quanto ao acordo em relação ao 
denunciado P.A.P., destacou que o ANPP não é direito subjetivo do réu, cabendo ao 
órgão ministerial analisar e verificar se a medida é necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, razão pela qual reiterou o posicionamento contrário à 
realização do acordo. 3. Interposição de recurso pelas defesas. Encaminhamento dos 
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCRs 
formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da 
edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, a possibilidade do oferecimento de 
acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa 
hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do 
processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal. 
5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando 
se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, 
conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou 
acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde 
dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com 
sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP 
e recusado pela defesa, quando haverá preclusão. 6. Ademais, a questão está em debate 
no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que o art. 28-A do Código 
de Processo Penal tem aplicação `imediata (rectius: eficácia retrospectiva) a processos 
que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019. 7. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 8. 
Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não 
há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz parte dos requisitos 
do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e não 
como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 
das 2ª, 4ª e 5ª CCRs: 11. Em todos os casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo 
ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro que 
o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração. 9. 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. 10. 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 exigidos para celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
013. Expediente: JF/PR/CUR-PET-5023532-

46.2022.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 2081/2022 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. 
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APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 
NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME (CPP, ART. 28-A). PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de lavagem de 
dinheiro (Lei n° 9.613/98, art. 1°), por nove vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71). 
2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo haja vista a extensão 
do esquema criminoso apurado, bem como sua gravidade concreta, o que evidencia prática 
criminosa habitual, reiterada e profissional, tratando-se, portanto, de nítida `multinacional 
do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa da ré S.P.P., aduzindo que, da narrativa da 
exordial acusatória, extrai-se que a denunciada praticou o crime de lavagem de dinheiro 
apenas três vezes, por ocasião de três depósitos no valor de R$ 7.740,00 (cada), no dia 
19/04/2017, em sua conta bancária e/ou de sua empresa. Além do mais, entende que a ré 
preenche os requisitos para a celebração do acordo. 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 (CPP, art. 28-A). 5. No presente caso, conforme consta dos autos A denúncia ora 
apresentada focou na lavagem de dinheiro dos familiares de L.C. da R. (C.B.) e nos 
integrantes da organização criminosa (ORCRIM) de doleiros que tiveram envolvimento 
direto nesses delitos de lavagem. (...) Saliente-se, contudo, que as investigações das 
Operações Spectrum-Sucessão, Fluxo de Capital e Caixa Fria tratam de esquema criminoso 
de elevada complexidade, cuja deflagração resultou na apreensão de número significativo 
de elementos de prova que aguardam análise policial para finalização global do caso. 6. De 
acordo com a denúncia, a ré é esposa de C.R. da R. (irmão de L.C. da R.), o qual teve seu 
nome relacionado em diversas planilhas de contabilidade do dinheiro do tráfico de drogas 
e possui registros criminais por tal crime. Ao individualizar especificamente a conduta da 
acusada, ressaltou-se que ela teve envolvimento na lavagem de dinheiro com dissimulação 
da sua origem ilícita no tráfico transnacional de drogas, por meio de depósitos realizados 
em suas contas (Item 3.3.5 e Fato 3, ambos da Denúncia). 7. Dessa forma, a denunciada 
praticou o crime de lavagem de dinheiro, ao menos por três vezes, em favor de uma 
complexa e estruturada organização criminosa voltada ao crime de tráfico transnacional de 
drogas (crime antecedente), consciente de que, com sua atuação/participação, colaborava 
com a atividade de um grupo criminoso internacional. 8. Dessa forma, inviável o 
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, 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. 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 
da oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
014. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5007781-

13.2022.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 1920/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

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

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 o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso III, da 
Lei n° 8.137/90. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por 
considerar que o débito tributário podeira ter sido objeto de Refis, com a suspensão da 
pretensão punitiva, consoante artigo 15 da Lei 9.964/2000 e mesmo ciente da tramitação 
do Inquérito Policial, com sua oitiva, optou por não realizar tal adesão, inviável a oferta do 
Acordo de Não Persecução Penal, cuja reparação do dano seria condição e as formas de 
parcelamento não se estenderiam na forma obtida administrativamente, caso o contribuinte 
tivesse interesse no parcelamento. Assim, deixo de oferecer Acordo de Não Persecução 
Penal. Note-se que caso haja o ressarcimento do dano, com o pagamento integral do tributo, 
haverá extinção da punibilidade, sem necessidade de ANPP. 3. Interposição de recurso pela 
defesa, ressaltando que houve sim tentativa de parcelamento do valor antes do recebimento 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 17 
 

 
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. 

 

da denúncia, tendo sido inclusive requerida a desistência do Recurso Voluntário, 
justamente para realizar o parcelamento pelo Simples Nacional. Destaca, no entanto, que 
houve o parcelamento e o pagamento apenas parcial da dívida (não foi completamente 
quitada). 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 ao 
acusado 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 CCRs (em sua redação original), a lei não estabelece um valor máximo pré-
determinado como requisito para o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que 
expressivo, o valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização 
do ANPP. 6. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do 
CPP, o membro do Ministério Público poderá estipular a reparação do dano da forma que 
entender necessária, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e 
compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a 
ação penal deverá seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-
5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, 
julgados na Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. Necessidade de retorno dos autos 
ao Procurador da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para a 
propositura do acordo, no caso concreto.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução 
penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
015. Expediente: JFRJ/AGR-AP-5000020-

66.2021.4.02.5111 - Eletrônico  
Voto: 1921/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE ANGRA 
DOS REIS  

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 PARTE. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 
NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU REITERADA (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela 
prática do crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do CP. Fato ocorrido em 
01/08/2016. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo em razão 
da existência de elementos probatórios indicando conduta criminal habitual do investigado. 
3. Interposição de recurso pela parte. 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 
ressaltado pela Procuradora da República Em consulta à ficha criminal de I.M. observa-se 
o registro de duas condenações criminais, uma delas ocorrida em 2014 pela prática do 
crime do artigo 33, Lei 11.343/06 (Processo nº: 0010555-14.2013.8.19.0003); outra 
ocorrida em 2019 pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal (Processo 
nº: 0014741-12.2015.8.19.0003). 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 
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não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso 
concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual 
e/ou reiterada. 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 
da oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a) 

 
016. Expediente: JF-SOR-5001431-

64.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1990/2022 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 OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS 
À 2ª CCR COM BASE NO ART. 28-A, §14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO 
DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO 
DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do 
crime previsto no art. 296, § 1°, inciso III, do CP, na forma do art. 71 do CP. 2. O 
Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por entender que por se 
tratar de crime que não se consolida em ação única, resta configurado crime 
continuado, conforme depoimento dos denunciados, no qual informam que foram 
produzidas e vendidas inúmeras camisetas com os símbolos de órgãos oficiais da 
Administração Pública, além do material apreendido no local, o que evidencia a 
reiteração da conduta criminosa nas mesmas condições de tempo, local e meios de 
execução, impossibilitando, portanto, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. 
3. Interposição de recurso pela defesa, ressaltando que os acusados cumprem todos os 
requisitos para a celebração do acordo e que a confecção e venda das camisetas com 
alusão a órgãos oficiais (em especial da polícia), eram realizadas por admiração às 
referidas instituições. 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 entanto, os elementos do caso específico em análise não indicam conduta 
criminosa habitual, reiterada ou profissional por parte dos réus, capaz de inviabilizar o 
acordo. Na hipótese, os denunciados D.S. de A.S (marido) e S.T. de A.S (esposa) 
possuem uma estamparia que funciona nos fundos da residência do casal, onde 
confeccionam peças de vestuário e as comercializam por meio da internet, dentre as 
quais foram verificadas diversas camisetas com utilização indevida de símbolos de 
órgãos da administração pública (em especial das forças policiais). 7. Fatos que foram 
praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. As 
circunstâncias do crime, no presente caso, não se revelam capazes, por si sós, de 
obstaculizar o oferecimento do acordo, bem como não se evidencia a insuficiência da 
medida para a reprovação e prevenção do delito. 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 celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
017. Expediente: JF/SP-5005568-

36.2021.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 2010/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

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

EM PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO 
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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 os réus foram denunciados pela prática do 
crime previsto no art. 1°, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90. 2. 
A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerá-lo 
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, em razão da gravidade do dano 
social causado pelos denunciados. Destacou que a quantia devida aos cofres públicos 
atinge o vultoso montante de R$ 18.420.586,06 (em valores de 09/2017), sendo que não 
houve pagamento parcial dos créditos tributários e nem a obtenção de qualquer tipo de 
parcelamento, conforme informado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 3. 
Interposição de recurso pela defesa, aduzindo que os requisitos para a celebração do 
acordo estão preenchidos. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no 
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. 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 aos acusados 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 CCRs (em sua redação 
original), a lei não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para o 
oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não pode 
constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 6. Dessa forma, caso 
preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério 
Público poderá estipular a reparação do dano da forma que entender necessária, 
cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a 
infração imputada aos réus, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá 
seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-
25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na 
Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. Necessidade de retorno dos autos 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 celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
018. Expediente: TRF3-0003719-

96.2017.4.03.6103-ACR - 
Eletrônico  

Voto: 1999/2022 Origem: TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 
3ª REGIÃO (DA PRR3)  

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 CCRs. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime 
previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador Regional da República oficiante deixou 
de oferecer o acordo por considerar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento 
no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal é cabível, quanto a fatos anteriores 
ao início da vigência da Lei n° 13.964/2019, até o recebimento da denúncia. Em outros 
termos, não tem aplicação o art. 28-A do Código de Processo Penal quando a persecução 
penal já ocorreu e o feito já se encontra sentenciado ou em grau de recurso, como no 
presente caso. 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 CCRs 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. 
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Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal. 5. 
Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando 
se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional 
ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para 
processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez 
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão. 6. Ademais, a 
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 
o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata (rectius: eficácia 
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando 
do surgimento da Lei nº 13.964/2019. 7. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: 
Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 
18/08/2021, unânime. 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador Regional da 
República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem 
como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso 
concreto.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
019. Expediente: 1.25.000.000354/2022-43 - Eletrônico  Voto: 2077/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Conflito negativo de atribuições. Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, 

art. 299). Inserção de informações falsas sobre o real importador/adquirente. Documento 
formulado por meio eletrônico. Consumação no domicílio fiscal da pessoa jurídica responsável 
pela declaração. Atribuição do suscitado.  

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

 
020. Expediente: 1.34.001.001862/2022-20 - Eletrônico  Voto: 1962/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 

nº 8.069/90. Compartilhamento de material contendo pornografia infantil por meio do 
aplicativo Whatsapp, em um grupo público composto por 121 participantes, entre brasileiros e 
estrangeiros. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). De início, cumpre 
ressaltar que, para firmar a competência da Justiça Federal, são necessárias a transnacionalidade 
da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da 
CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, 
da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). A extração da potencial 
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de 
amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. (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. No caso em exame, 
conforme consta da informação técnica acostada aos autos, Trata-se de notícias crime 
informando supostos crimes de compartilhamento de pornografia infantil através do aplicativo 
Whatsapp. O grupo denunciado é público e disponível para acesso mundial. () O grupo utiliza 
o nome `Escolinha e possui 121 participantes entre brasileiros e estrangeiros. Necessário 
prosseguimento das investigações. Presentes fortes indícios da transnacionalidade justificadora 
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da atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, 
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se 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 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). 

 
021. Expediente: 1.34.001.001872/2022-65 - Eletrônico  Voto: 1961/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 

nº 8.069/90. Compartilhamento de material contendo pornografia infantil por meio do 
aplicativo Whatsapp, em um grupo público composto por 215 participantes, entre brasileiros e 
estrangeiros. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). De início, cumpre 
ressaltar que, para firmar a competência da Justiça Federal, são necessárias a transnacionalidade 
da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da 
CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, 
da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). A extração da potencial 
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de 
amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. (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. No caso em exame, 
conforme consta da informação técnica acostada aos autos, Trata-se de notícias crime 
informando supostos crimes de compartilhamento de pornografia infantil através do aplicativo 
Whatsapp. O grupo denunciado é público e disponível para acesso mundial. () O grupo utiliza 
o nome `Proibido videos maior 18 e possui 215 participantes, entre brasileiros e estrangeiros. 
Necessário prosseguimento das investigações. Presentes fortes indícios da transnacionalidade 
justificadora da atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Não 
homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para atuar 
no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se 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 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). 

 
022. Expediente: JF/SP-5000066-

19.2021.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1943/2022 Origem: GABPR10-RCSR - 
RHAYSSA CASTRO 
SANCHES RODRIGUES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO EM 

OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR (IMPORTAÇÃO). PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DO 
JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 
75/93. TIPICIDADE DA CONDUTA. POSSÍVEL COMETIMENTO DO CRIME DE 
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de Representação 
Fiscal para Fins Penais em que foi apurada a ocorrência de ocultação do verdadeiro 
responsável (e/ou interposição fraudulenta de terceiro) em operações de comércio 
exterior realizadas pela empresa T.P., nas quais a empresa fiscalizada S.Y. figura como 
real adquirente oculta das mercadorias importadas. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento por considerar que o auto de infração limitou-se a 
aplicar à pessoa jurídica uma multa administrativa em razão do descumprimento de suas 
obrigações tributárias, sendo que a conduta descrita na representação fiscal (falsidade 
nas informações prestadas à Receita Federal relacionadas à identidade do real 
importador, sem indicação de valor de tributo sonegado) é grave ilícito administrativo, 
merecedor de severas sanções administrativas, mas não pode ser considerada criminosa. 
3. Discordância do Juízo Federal, por entender que os fatos apurados consistem em 
conduta penalmente típica (CP, art. 299), conforme precedentes do Superior Tribunal de 
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Justiça (CC 132.665/SP, CC149.524/SP e CC 159.497/CE). Aplicação do art. 28 do CPP 
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados 
pelo Procurador da República oficiante, o arquivamento é prematuro, sendo adequado o 
prosseguimento da persecução penal. 5. Não obstante não se tenham, por ora, elementos 
concretos de eventuais crimes contra a ordem tributária ou de descaminho (uma vez que 
não houve indicação de tributo iludido/lançado), o caso cuida de possível cometimento 
do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), pois as declarações prestadas à 
autoridade alfandegária visavam à ocultação do real adquirente dos bens importados, 
com o fim de transgredir as regras administrativas da Receita Federal do Brasil, ou para 
encobrir outras infrações ou, ainda, atender a um viés tributário. 6. Precedentes da 2ª 
CCR/MPF: Procedimento n° 1.34.006.000453/2020-02, 786ª Sessão de Revisão, de 
19/10/2020, à unanimidade; Procedimento n° 1.34.004.000153/2021-16, 817ª Sessão de 
Revisão, de 09/08/2021, à unanimidade. 7. Arquivamento prematuro. Não homologação. 
Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, 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 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). 

 
023. Expediente: 1.29.000.001244/2022-50 - Eletrônico  Voto: 1966/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

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

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 
condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 
ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 
princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 
aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 
integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 
Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Pessoa física. Tributos iludidos R$ 
13.377,92 e 01 (uma) reiteração anterior.  

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) 
024. Expediente: JF/MG-1020655-

85.2022.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2130/2022 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível fraude processual (lide simulada) em 

reclamação trabalhista que tramitou na 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. 
Juntada a cópia da sentença prolatada nos autos daquela reclamação trabalhista, da qual 
se extrai que o juízo laboral reconheceu a lide simulada, aplicando às partes as sanções 
decorrentes da litigância de má-fé. Promoção de arquivamento no âmbito Federal e de 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com fundamento na inexistência 
de elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal. Revisão. 1) Supostas 
condutas ilícitas praticadas no âmbito da Justiça do Trabalho. Aplicação analógica da 
Súmula nº 165 do STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso 
testemunho cometido no processo trabalhista. Não homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 2) Quanto à suposta ocorrência de eventual 
fraude processual, o delito do art. 347, CP, consiste em inovar artificiosamente, na 
pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, 
com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Exige, portanto, que a inovação (alteração, 
mudança, substituição) ocorra quando o processo já tenha sido iniciado. No caso, o Juiz 
do Trabalho percebendo e convencendo-se de que autor e réu praticaram ato simulado, 
valeu-se da disposição do art.129, do CPC, e proferiu sentença obstando os objetivos das 
partes e sancionando-as conforme as normas cíveis. Nesse contexto, a contenda versada 
na referida reclamação trabalhista foi satisfatoriamente solucionada na esfera cível. A 
falsidade das alegações redundou na improcedência da ação, inclusive com a condenação 
das partes envolvidas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor 
equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa; ao pagamento de multa por 
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litigância de má-fé, no valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, e custas 
processuais no importe de R$ 3.175,65, calculadas sobre R$ 158.782,68 valor atribuído 
à causa. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR que 
estabelece: Nos crimes não considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se comprove 
a não reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são 
circunstâncias que autorizam o arquivamento da investigação: a) Delito de bagatela a 
demonstração da mínima ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de 
periculosidade social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal a verificação de que a 
aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito; c) 
Adequação da sanção penal a concreta e fundamentada ausência de necessidade e 
utilidade de aplicação da sanção penal, conforme os fins da pena. Precedentes deste 
Colegiado: NF 1.26.000.002227/2021-61, 817ª Sessão de Revisão, de 09/08/2021; 
JF/PE-0818534-45.2019.4.05.8300-INQ, 786ª Sessão de Revisão, de 19/10/2020; e NF 
1.34.001.004107/2019-00, 768ª Sessão de Revisão, de 27/04/2020, todos à unanimidade. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
025. Expediente: 1.34.003.000157/2021-12 - Eletrônico  Voto: 2150/2022 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Preparatório PP. Notícia anônima apresentada perante a Delegacia da Polícia 

Federal em Sorocaba/SP, relatando a suposta ocorrência do delito de trabalho escravo, previsto 
no art. 149 do Código Penal, bem com possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98), no município 
de Porangaba/SP. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual pela 
4ª Câmara de Coordenação e Revisão Meio Ambiente e Patrimônio Cultural em relação ao crime 
ambiental. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para análise do 
arquivamento no que se refere ao possível crime de trabalho escravo. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de 
São Paulo encaminhou o relatório de fiscalização lavrado após diligência na empresa 
informando que não foram constatadas as irregularidades narradas na notícia anônima. 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. Materialidade delitiva não evidenciada. 
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 por homologar o 
arquivamento no âmbito de suas atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
026. Expediente: JF/PE-0800183-

38.2021.4.05.8305-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2135/2022 Origem: GABPRM1-PMBM - 
POLIREDA MADALY 
BEZERRA DE MEDEIROS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 161, § 3º do Código 

Penal, consistente na construção irregular de uma serralharia em faixa de domínio 
federal, no Município de Pesqueira/PE. Diligência in loco da Polícia Federal identificou 
que a construção se havia iniciado, mas, no momento da visita, a obra se encontrava 
parada e que próximo à construção da serralharia, já existem outras construções sobre a 
linha férrea, outra serralharia e algumas garagens/salões, conforme as fotografias tiradas 
do local. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 
considerando que apesar de a conduta gerar reflexos para um serviço tutelado pela 
União, o prejuízo dele decorrente não recai diretamente sobre esta. A faixa de domínio 
ferroviária encontra-se vinculada à concessão e, como tal, caracteriza-se como bem 
operacional. Ora, é dever da Concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados 
à prestação do serviço, conforme normas técnicas específicas. Deve, aliás, mantê-los em 
perfeitas condições de funcionamento e conservação. Portanto, o mero fato de a empresa 
ser concessionária de transporte ferroviário não é suficiente para atrair o interesse da 
União no caso, e, consequentemente, a atribuição desta instituição para atuar no feito. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). A Constituição Federal, 
em seu art. 21, inciso XII, alínea d, dispõe ser de competência da União a exploração do 
serviço de transporte ferroviário. No entanto, o próprio dispositivo possibilita a 
descentralização da atividade, ao possibilitar que o referido serviço seja explorado 
mediante autorização, concessão ou permissão. No presente caso, houve a concessão da 
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prestação do serviço público a uma empresa privada, sendo que o próprio contrato de 
concessão celebrado entre a União (por intermédio da ANTT) e a concessionária prevê 
que a reposição de equipamentos e outros bens vinculados à concessão é obrigação da 
referida empresa privada. Dessa forma, se os ônus de manutenção dos bens vinculados 
à concessão recaem sobre a empresa privada, que, inclusive, é a pessoa legitimada para 
propor as ações judiciais necessárias à sua defesa, não existe lesão a bens, serviços ou 
interesses diretos da União, a quem remanesce apenas o dever de regular e fiscalizar a 
prestação do serviço. Nesse mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, ao apreciar casos análogos, já se manifestou sobre a questão (CC 122.518/GO e 
CC 127.417/SP), cabendo destaque também para as decisões monocráticas proferidas no 
âmbito do referido Tribunal (CC 160.456/MG, CC 147.753/MG, CC 144.073/SP, CC 
132.299/MA e CC 141.767/MS). Precedente da 2ª CCR/MPF: Procedimento n° 
1.00.000.002427/2020-49, julgado na Sessão de Revisão nº 777, de 03/08/2020, à 
unanimidade. 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). 

 
027. Expediente: JF/PE-0813478-

60.2021.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2014/2022 Origem: GABPRM1-PMBM - 
POLIREDA MADALY 
BEZERRA DE MEDEIROS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FURTO (CP, ART. 155, § 4°, 

INCISO IV) E DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, § 6°). SUBTRAÇÃO DE TRILHOS 
DA LINHA FÉRREA DA EXTINTA RFFSA. REVISÃO DE DECLÍNIO 
(ENUNCIADO N° 33 DA 2ª CCR/MPF). CASO EM QUE HOUVE A CONCESSÃO 
DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO A UMA EMPRESA PRIVADA. ÔNUS DA 
REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À 
CONCESSÃO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA 
UNIÃO, A QUEM REMANESCE APENAS O DEVER DE REGULAR E 
FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ E DA 2ª 
CCR/MPF. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes de furto (CP, art. 155, § 4°, 
inciso IV) e de receptação (CP, art. 180, § 6°), em razão da subtração de trilhos da linha 
férrea da extinta Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA. 2. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por 
considerar que no presente caso houve a concessão da prestação do serviço a uma 
empresa privada, sendo que havendo concessão de serviço público, o entendimento 
consolidado pelo STJ é o de que remanesce à União tão somente o dever de regular e 
fiscalizar a prestação do serviço, ao passo em que à empresa concessionária pertencem 
os bens utilizados na atividade e a titularidade para protegê-los, já que suporta, por sua 
conta e risco, danos a seu patrimônio. 3. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
n° 33 da 2ª CCR/MPF). 4. A Constituição Federal, em seu art. 21, inciso XII, alínea d, 
dispõe ser de competência da União a exploração do serviço de transporte ferroviário. 
No entanto, o próprio dispositivo possibilita a descentralização da atividade, ao 
possibilitar que o referido serviço seja explorado mediante autorização, concessão ou 
permissão. 5. No presente caso, houve a concessão da prestação do serviço público a 
uma empresa privada, sendo que o próprio contrato de concessão celebrado entre a União 
(por intermédio da ANTT) e a concessionária prevê que a reposição de equipamentos e 
outros bens vinculados à concessão é obrigação da referida empresa privada. 6. Dessa 
forma, se o ônus da reposição e aquisição de bens e equipamentos vinculados à 
concessão recai sobre o patrimônio da concessionária, o furto e a receptação ora 
investigados não repercutem sobre bens, serviços ou interesses diretos da União, a quem 
remanesce apenas o dever de regular e fiscalizar a prestação do serviço. 7. Nesse mesmo 
sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, já 
se manifestou sobre a questão (CC 122.518/GO e CC 127.417/SP), cabendo destaque 
também para as decisões monocráticas proferidas no âmbito do referido Tribunal (CC 
160.456/MG, CC 147.753/MG, CC 144.073/SP, CC 132.299/MA e CC 141.767/MS). 
Precedente da 2ª CCR/MPF: Procedimento n° 1.00.000.002427/2020-49, julgado na 
Sessão de Revisão nº 777, de 03/08/2020, à unanimidade. 8. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar, por ora, a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. 9. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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028. Expediente: 1.19.000.000684/2022-36 - Eletrônico  Voto: 2008/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta 

de empréstimo consignado, junto a instituição financeira privada, em nome de beneficiário do 
INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado 
unicamente pelo particular e/ou pela instituição financeira que concedeu o empréstimo 
fraudulento. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 
1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 
1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
029. Expediente: 1.22.000.001229/2022-62 - Eletrônico  Voto: 2004/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

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

de que a investigada vem encaminhando mensagens com o título Compre o DIPLOMA de niv. 
Superior para oferecer o serviço de venda de diplomas de nível superior e indicando para 
contato um link e um número de telefone. Referida página da web oferece a venda de diplomas 
de nível superior originais, com registro no MEC e em Diário Oficial e em órgãos de classe 
(OAB, CREA, CRA, Coren, CRO), bem como outros documentos acadêmicos 
complementares, tais como histórico acadêmico, certidão da colação de grau, registro MEC, 
cópia da Monografia e listagem atualizada dos formandos. Promoção de arquivamento no 
âmbito Federal e de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão. Suposta 
conduta ilícita praticada contra particulares. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Aplicação da 
Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso 
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 
importando a qualificação do órgão expedidor. Arquivamento no âmbito do Ministério Público 
Federal que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia 
de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento no âmbito do Ministério 
Público Federal e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
030. Expediente: 1.23.000.000432/2022-84 - Eletrônico  Voto: 2143/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

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

Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 4º) praticado entre particulares e idoso. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta atribuída a sindicato de 
trabalhadores rurais e a sociedade de advocacia que firmariam contratos com trabalhadores 
idosos e rurais da região com cláusula acerca de honorários advocatícios arbitrados em valores 
exorbitantes. 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). 

 
031. Expediente: 1.25.008.001147/2021-55 - Eletrônico  Voto: 1909/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1°, inciso III). Notícia 

de que advogado deixou de repassar ao seu cliente (reclamante em ação trabalhista) os créditos 
derivados de condenação judicial da parte reclamada. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fato ocorrido entre particulares (advogado em desfavor de seu 
cliente). Narrativa que não evidencia 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). 

 
032. Expediente: 1.28.000.001017/2021-81 - Eletrônico  Voto: 1996/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. 

Apresentação à Caixa Econômica Federal CEF, para saque, de 2 cheques falsos em nome da 
noticiante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conta da 
representante foi encerrada em 29/04/2016, aproximadamente 5 (cinco) anos antes da tentativa 
de obtenção de vantagem indevida (2021), de sorte que os cheques em tela não foram por ela 
emitidos. Inexistência de prejuízos financeiros à instituição bancária que não efetuou qualquer 
pagamento. Ausência de dano direto a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Precedentes da 2ª Câmara: Processo 1.34.009.000297/2016-65 e DPF/VGA 00480/2014 INQ, 
unânimes. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
033. Expediente: 1.29.000.001061/2022-34 - Eletrônico  Voto: 1991/2022 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. Narrativa 

de suposto crime de racismo ou de injúria racial (Lei nº 7.716/89, art. 20 ou CP, art. 140, §3º), 
nos bastidores das novelas de emissora de televisão. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência, na hipótese, de elementos de informação capazes 
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. No caso, a 
narrativa aponta a suposta conduta discriminatória realizada entre particulares, no âmbito 
interno da própria emissora. Incidência do Enunciado nº 85 da 2ª CCR: Não é de atribuição do 
Ministério Público Federal a persecução penal do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), 
ainda que praticado pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso, incidir hipótese 
especifica de competência federal ou tiver conexão com crime federal. 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). 

 
034. Expediente: 1.30.001.000945/2022-41 - Eletrônico  Voto: 1894/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

Cidadão, relatando que, em um Hospital da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 
determinado funcionário vem apresentando comportamento ameaçador, de coação, calunioso, 
difamador e desrespeitoso, em relação a outros colegas de serviço, via grupo do aplicativo 
Whatsapp. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme afirma 
a Procuradora da República: as supostas infrações penais praticadas, eventuais crimes contra a 
liberdade pessoal ou crimes contra a honra praticados por agente público municipal em 
detrimento de outro, ainda que no exercício de suas funções, não é de atribuição do Ministério 
Público Federal. Ressalte-se que o fato de os possíveis crimes terem ocorrido pela rede mundial 
de computadores não atrai, por si, a competência federal (inteligência do Enunciado nº 50 da 
2ª CCR). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
035. Expediente: 1.30.005.000081/2022-27 - Eletrônico  Voto: 2011/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ  

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 os noticiantes nada receberam. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 
Fato narrado que não aponta qualquer relacionamento com criptomoedas. 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 de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR: 
1.30.001.000780/2022-15, 845ª Sessão de Revisão, de 02/05/2022, por unanimidade. 
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). 

 
036. Expediente: 1.33.000.000906/2022-41 - Eletrônico  Voto: 2016/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA-SC  

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

Adolescente (Lei n° 8.069/90). Suposta divulgação de vídeos de pornografia infantil em grupo 
de Whatsapp. 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.  

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

 
037. Expediente: 1.34.001.004238/2022-84 - Eletrônico  Voto: 2005/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime previsto na Lei nº 9.613/98, tendo em vista os 

termos de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, noticiando que os investigados, 
pessoas físicas e jurídica, teriam apresentado movimentação superior a suas capacidades 
financeiras. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). O Relatório de 
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Inteligência Financeira não dá notícia da suposta existência de crime federal antecedente à 
suposta prática de lavagem ou mesmo com ela conexo. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da 
Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da 
competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for 
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não 
evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

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

 
038. Expediente: 1.34.001.004654/2022-82 - Eletrônico  Voto: 2019/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia de inquérito civil que versa sobre empresas que 

oferecem, via redes sociais, serviços de transporte aéreo não regular, nas modalidades táxi aéreo 
e voos panorâmicos. Houve autuação para formulação da opinio delictis no que pertine a 
eventual delito previsto no art. 68 da Lei nº 8078/90 que estabelece: Fazer ou promover 
publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Como bem ressaltou o Procurador da República oficiante não 
obstante a atividade de aviação esteja sujeita à regulação e fiscalização federal, o cerne do tipo 
penal em testilha, a questão da publicidade, é matéria que foge ao interesse federal direto. O 
raciocínio é o mesmo em que se baseou o Enunciado nº 72 da 2ª CCR, em tudo aplicável, 
mutatis mutandis, ao presente caso: "Não é atribuição do Ministério Público Federal a 
persecução penal dos crimes de propaganda, fabricação ou comercialização de produto sem 
registro, com fórmula em desacordo à constante do registro ou sem as características de 
identidade, qualidade e segurança estabelecidos pela ANVISA". Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
039. Expediente: 1.34.001.004904/2022-84 - Eletrônico  Voto: 2145/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Comunicação de que 

nos autos de ação trabalhista, o reclamante (ou sua patrona) levantou valor que não integrava o 
acordo e que, na verdade, pertenceria à reclamada, não tendo procedido à respectiva devolução. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fato ocorrido entre 
particulares. Narrativa que não evidencia 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). 

 
040. Expediente: 1.34.043.000154/2022-85 - Eletrônico  Voto: 1899/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que 

o noticiante relata ter sido vítima de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, 
inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida 
como pirâmide financeira, que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras 
pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Fato 
narrado de forma resumida que não aponta qualquer relacionamento com criptomoedas. 
Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a 
competência da Justiça Federal. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo 
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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). 

 
Homologação de Arquivamento 
041. Expediente: DPF/MOS-20200078389-IP - 

Eletrônico  
Voto: 714/2022 Origem: GABPRM1-EMF - 

EMANUEL DE MELO 
FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). 

Recebimento de recursos nos autos de processo judicial, para custeio a aquisição de 
medicamento, sem a comprovação da aplicação devida pelo investigado, nos autos atuando 
como representante de idoso. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o 
representante do idoso informou que o próprio avô era quem comprava o remédio e que 
após ser contatado pela Defensoria Pública da União a respeito de prestação de contas 
pendente no processo, seu avô teria entregado os comprovantes à DPU, mas os documentos 
estavam ilegíveis, em razão do tempo transcorrido e da conservação do papel. O idoso, 
destinatário dos medicamentos, por sua vez, confirmou ter ajuizado a referida ação, mas 
disse que comprou o remédio com dinheiro próprio e somente após a decisão de tutela de 
urgência é que recebeu R$ 850,00, como ressarcimento. Após, passou a receber o fármaco 
diretamente, durante um ano, sem recebimento de qualquer valor oriundo da ação judicial. 
Por fim, nega ter se apropriado indevidamente da quantia liberada. Não se extrai dos autos 
elementos aptos a demonstrar o dolo na conduta do investigado, uma vez que, no seu 
entender, houve apensar um ressarcimento do dinheiro que ele já havia antecipado para a 
compra do remédio. Ademais, conforme destacado pelo Procurador da República 
oficiante, a conduta praticada possui mínima ofensividade e baixo grau de periculosidade. 
Ademais, o Juízo possui meios de buscar a devolução dos valores liberados (Bacenjud, 
penhora etc.), inclusive por meio de parcelamento, de forma que a sanção extrapenal é 
suficiente para repressão do ilícito, haja vista a ausência de necessidade e utilidade da 
aplicação da sanação 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). 

 
042. Expediente: JFG/TO-1000407-

18.2020.4.01.4302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2132/2022 Origem: GABPRM1-BSD - 
BRUNO SILVA 
DOMINGOS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos art. 

33, 35 e 36 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), cujas condutas teriam sido praticadas 
por grupo vinculado à conhecida facção criminosa, especializado no transporte ilegal de 
entorpecentes da Bolívia para o Brasil e respectiva distribuição dos estupefacientes em 
território nacional, além de sua exportação para outros países. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A presente investigação foi deflagrada a partir das declarações 
fornecidas em contexto de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o investigado, 
o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Empreendidas inúmeras diligências pela 
Polícia Federal, inclusive com o cumprimento de medidas cautelares probatórias de 
afastamento de dados telefônicos e telemáticos, autorizadas judicialmente, com intuito de 
obter elementos probatórios que confirmassem as declarações, todas restauram 
insuficientes à formação de um acervo probatório mínimo que justificasse a deflagração 
de ação penal. De início, não se logrou comprovar a existência de nenhuma pista de pouso 
em Gurupi/TO, que funcionasse de apoio estratégico no desenvolvimento da atividade de 
narcotráfico na região, nos termos mencionados pelo investigado. Aliás, ao ser submetido 
à nova oitiva pela Polícia Federal, o investigado nem sequer soube informar o local 
preciso da pista ou da fazenda. Malgrado a colheita de elementos probatórios indicando 
a possível existência de grupo criminoso voltado ao tráfico transnacional de drogas 
composto por pessoas físicas e jurídicas que mantiveram transações financeiras suspeitas, 
não se comprovou a materialidade delitiva dos crimes da Lei de Drogas. Não houve a 
apreensão, sequer, de um único grama de entorpecente que pudesse comprovar a prática 
de qualquer delito previsto na Lei 11.343/2006. Ainda que fosse possível a utilização de 
outras provas para a comprovação da materialidade, notadamente interceptação 
telefônica, filmagem etc, nada foi efetivamente coletado. No que se refere à suposta 
ocorrência do delito de lavagem de capitais, não há prova da origem criminosa dos 
recursos, sendo portanto incabível a deflagração de ação penal. Aplicação do Enunciado 
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nº 71, que estabelece: É cabível o arquivamento de investigação criminal quando, após a 
colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva, 
situação demonstrada com a reunião das seguintes condições: inexistência de suspeitos, 
de testemunha, de elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos 
papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual. Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, 
de 10/02/2020. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações 
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do 
arquivamento.  

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

 
043. Expediente: JF/MOC-1005252-

26.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1986/2022 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. 

Comunicação de eventual descumprimento de requisição do Ministério Público Federal, 
por parte de ex-Prefeita Municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Costa dos autos que os avisos de recebimento correspondentes aos ofícios requisitórios 
não foram entregues diretamente à investigada, bem como que as reiterações realizadas 
por ligações telefônicas foram todas atendidas por outros servidores, o que coloca em 
dúvida a existência de ciência pessoal e inequívoca da então gestora municipal. Além do 
mais, houve o cumprimento da ordem e a prestação das informações requisitadas, ainda 
que de forma extemporânea. Conduta dolosa não evidenciada. Falta de justa causa para 
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do 
CPP.  

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

 
044. Expediente: JF-RN-0804314-

62.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2136/2022 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA  

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

do valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes 
de diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da 
contumácia, da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do 
comportamento que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança 
jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime 
a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. 
Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público Federal. Não 
homologação do arquivamento. No caso: Pessoa física. Mercadorias avaliadas em R$ 
4.447,81. Tributos iludidos estimados em R$ 2.223,90 e 2 (duas) reiterações anteriores.  

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

 
045. Expediente: JF/TXF/BA-1003847-

45.2021.4.01.3313-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2020/2022 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 uso de documento falso (CP, art. 304). 

Investigado que apresentou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo CRLV 
(exercício 2019) possivelmente falso a agentes da Polícia Rodoviária Federal, com o intuito 
de liberar um automóvel apreendido anteriormente por infrações administrativas. De 
acordo com os autos, os policiais desconfiaram da autenticidade do referido documento 
tendo em vista que, devido a restrição judicial, o veículo não poderia ter um CRLV 
autêntico após o ano de 2018 (quando passaram a constar infrações administrativas que 
culminaram em sua apreensão), além do que a impressão matricial do documento não 
corresponde com as realizadas no Estado da Bahia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Conforme destacou o Procurador da República oficiante não foi possível 
realizar perícia no documento potencialmente ilícito, em virtude de seu extravio. Sem a 
perícia, não é possível concluir se houve falsidade ideológica - emissão indevida do 
documento por agente do órgão competente - ou material. Assim, não há como 
individualizar a conduta criminosa, condição para apresentação de denúncia prevista no art. 
41 do CPP. Não se sabendo que tipo de falso foi realizado, há dificuldade, inclusive, para 
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que se conclua peremptoriamente acerca da autoria. Além do mais, não há elementos de 
informação suficientes, pelo que consta dos autos, que permitam concluir que o investigado 
possuía conhecimento da falsidade, tendo ele apresentado a versão de que terceiro, falecido, 
foi o responsável pela obtenção do documento por meio de despachante, sem que ele 
próprio (investigado) soubesse de sua falsidade. 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). 

 
046. Expediente: SUJ/PHB/PI-1006641-

09.2021.4.01.4002-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1919/2022 Origem: SJUR/PRM-PI - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/PARNAÍBA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo 

único, III). Comunicação de que a investigada ocasionou a quebra de duas portas de vidro 
de uma agência da Caixa Econômica Federal CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Ouvidos, os vigilantes da agência bancária relataram que a investigada estava 
muito exaltada na ocasião, dizendo que queria entrar no estabelecimento para receber um 
milhão de reais que roubaram de sua conta. Consta dos autos que a investigada possui 
esquizofrenia paranóide (CID F.20.0), com ideias delirantes e alucinação auditiva severa, 
fazendo tratamento psiquiátrico desde 2010, resistente ao tratamento medicamentoso e sem 
melhora de seu quadro clínico mesmo com uso de anti-psicóticos, conforme revela laudo 
expedido por médico do SUS. A própria investigada afirmou que possui problemas 
psiquiátricos, já tendo sido internada inúmeras vezes em clínicas psiquiátricas. Conforme 
ressaltou o Procurador da República oficiante Os elementos amealhados na seara 
inquisitorial revelam que, ao tempo da ação, a investigada não era capaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. De fato, as 
circunstâncias do evento criminoso indicam que a percepção fantasiosa da realidade pela 
investigada, conforme denotam a menção à subtração de um milhão de reais e o estado de 
agitação da investigada. Inexistência de elementos 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). 

 
047. Expediente: 1.00.000.009097/2022-84 - Eletrônico  Voto: 1918/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Administrativo. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão que relata 

fatos desconexos de âmbito cultural, bem como alega perseguição generalizada. Promoção de 
arquivamento conforme o § 4º do artigo 4º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, sob os seguintes fundamentos: Não há indicação de fato específico, mas 
narrativa confusa e sem lógica. Expedientes semelhantes são rotineiramente encaminhados a 
esta Unidade Ministerial, muitas vezes pelas mesmas pessoas, como é o caso deste. Nos temos 
em que apresentada a representação, torna-se incompreensível. Apresentação de recurso pelo 
interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações desconexas 
desprovidas de verossimilhança, sem qualquer elemento que justifique o início de uma 
investigação criminal. Homologação do arquivamento.  

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

 
048. Expediente: 1.00.000.009295/2022-48 - Eletrônico  Voto: 1906/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão em que o noticiante narra, de maneira abstrata e desconexa, a prática de supostos 
crimes. A Procuradora da República oficiante indeferiu liminarmente a instauração de NF, com 
fundamento no art. 6º, inciso II, da Resolução nº 210, de 30/06/2020, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, por considerar ser incompreensível o relato. Notificado do referido 
indeferimento, o interessado apresentou recurso. Manutenção da decisão pelo membro do MPF 
oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga, 
genérica e desconexa, desacompanhados de elementos de informações concretos capazes de 
possibilitar uma investigação idônea. Não há nos autos quaisquer elementos circunstanciais 
hábeis para se iniciar as investigações. Inexistência de suporte probatório mínimo que 
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possibilite, por ora, o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, 
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
049. Expediente: 1.13.000.002872/2019-17 - Eletrônico  Voto: 2041/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática dos crimes de apropriação indébita 

previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, crime contra a ordem tributária e 
lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). O Ministério Público Federal solicitou informações acerca da possível existência de 
crédito tributário definitivamente constituído em face das pessoas físicas e jurídicas 
investigadas. A Receita Federal informou que só há crédito tributário definitivamente 
constituído contra uma das pessoas jurídicas em razão de suposta sonegação de contribuição 
previdenciária, sendo juntada aos autos cópia integral da respectiva representação fiscal para 
fins penais. Em relação a esta empresa verificou-se que a suposta prática do crime de sonegação 
de contribuição previdenciária já é objeto de inquérito policial, sendo descabido haver dois 
procedimentos investigativos apurando o mesmo fato. Em relação aos demais fatos noticiados, 
não há, por hora, elementos suficientes que justifiquem o prosseguimento da investigação. 
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). 

 
050. Expediente: 1.14.000.000764/2022-78 - Eletrônico  Voto: 1965/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade na aplicação de crédito obtido a partir de 
financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 
ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
Informação de que o beneficiário não comprovou a aplicação integral do recurso deferido (R$ 
4.000,00) na finalidade prevista em contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Não consta dos autos informações que permitam concluir que o investigado utilizou-
se de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível 
descumprimento contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. 
Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso 
concreto. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes da 2ª CCR: NF n° 
1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
051. Expediente: 1.14.003.000224/2021-83 - Eletrônico  Voto: 1903/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações 

(Lei n° 9.472/97, art. 183). Instalação de equipamentos reforçadores/repetidores de sinais do 
Serviço Móvel Pessoal SMP, em duas fazendas, sem a autorização de uso de radiofrequência, 
o que estava gerando interferências em estação de uma operadora de telefonia. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O aludido equipamento se constitui como um 
serviço de valor adicionado, haja vista não emitir sinal próprio de telecomunicação, mas tão 
somente amplificar o sinal obtido da torre de transmissão mais próxima, razão pela qual, em 
face do princípio da reserva legal, deve se entender que a conduta descrita na espécie é atípica 
em relação ao crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Conduta que caracteriza infração 
administrativa, sendo as medidas adotadas pela ANATEL (interrupção do sistema repetidor 
e/ou apreensão do equipamento) suficientes para a repressão da ação. Precedentes 2ªCCR: 
Procedimento n° 1.14.007.000351/2020-61, Sessão de Revisão n° 796, de 01/02/2021; 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 33 
 

 
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. 

 

Procedimento nº 1.14.003.000031/2019-16, Sessão de Revisão nº 737, de 25/03/2019, ambos 
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). 

 
052. Expediente: 1.14.007.000105/2022-71 - Eletrônico  Voto: 1896/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar irregularidade no recebimento de pensão por morte, 

caracterizada por saques indevidos do benefício após o óbito do titular. Possível estelionato 
majorado (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta 
dos autos que o INSS encaminhou correspondência para o endereço cadastrado em nome da 
titular, a fim de solicitar esclarecimentos sobre os fatos. Em razão disso, no dia 14/08/2013 a 
filha da falecida compareceu à Agência da Previdência Social no Município de Poções e 
assumiu a responsabilidade pelos saques. Na oportunidade, ela esclareceu que o montante, que 
na época perfazia o total de R$ 2.910,98, se destinou ao custeio das despesas com o funeral de 
sua mãe. Da análise dos autos, embora constatada a autoria do fato, não se vislumbra dolo 
específico de manter a autarquia federal em erro. Ademais, conforme afirmado pela 
Procuradora da República, os saques fraudulentos ocorreram há 9 anos e foram praticados por 
pessoa carente, residente na área rural e com pouco grau de escolaridade. Falta 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). 

 
053. Expediente: 1.15.000.001817/2021-50 - Eletrônico  Voto: 2146/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta fraude no sistema de cotas para ingressar no 

Curso de Medicina/Fortaleza da Universidade Federal do Ceará UFC. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de critérios objetivos no momento da escolha para 
determinação da identidade racial do investigado. Subjetividade do conceito raça. Declaração 
baseada na íntima convicção do indivíduo. Dolo na conduta não evidenciado. Inclusão da 
investigada em lista de alunos que serão convocados nos próximos procedimentos de 
heteroidentificação. 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). 

 
054. Expediente: 1.15.000.002030/2021-13 - Eletrônico  Voto: 2013/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF comunicando operações 

financeiras suspeitas relacionadas a pessoas físicas, que podem indicar a prática do crime de 
lavagem de dinheiro tipificado no art. 1.º da Lei n.º 9.613/98. Promoção de arquivamento sob 
o fundamento de que apesar das diligências realizadas nos autos, não foi possível constatar a 
ocorrência de delito federal que possa ser considerado antecedente à lavagem de dinheiro, 
sendo desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual que já tomou 
conhecimento do presente RIF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Relatório 
de Inteligência Financeira não dá notícia da suposta existência de crime federal antecedente à 
suposta prática de lavagem ou mesmo com ela conexo. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da 
Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da 
competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for 
de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não 
evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 34 
 

 
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. 

 

Estadual, que também foi destinatário do Relatório de Inteligência Financeira RIF em exame. 
Homologação do 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: 1.15.002.000116/2022-64 - Eletrônico  Voto: 2007/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de estelionato 

previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente em possível fraude 
perpetrada contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS pela investigada, para o 
recebimento indevido de benefício previdenciário de pensão por morte, resultando num 
prejuízo de R$ 57.833,14 aos cofres da autarquia federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV 
da LC 75/93). Realizada a audiência no dia 06/05/2022, por videoconferência, a investigada 
informou que sofreu AVC recentemente, é diabética e hipertensa; tem 63 anos, estudou até a 4ª 
série e tem dificuldades para ler e escrever. Ao ser indagada sobre o segurado, disse que ficou 
casada com ele por 4 (quatro) anos, e deste relacionamento teve 3 (três) filhos, sendo que ele 
não a ajudou financeiramente com a criação dos filhos. Quando do falecimento do segurado 
acreditou que, por ser casada civilmente com ele, além de ter filhos do relacionamento conjugal 
que manteve, tinha pleno direito ao recebimento do benefício requerido e em momento algum 
imaginou que estivesse cometendo alguma ilicitude. Sabe-se que o recebimento do benefício 
previdenciário de pensão por morte pela noticiada ocorreu de forma indevida, todavia, os 
elementos probatórios constantes da ação previdenciária não são suficientes para demonstrar a 
existência de dolo na prática criminosa ora investigada. Homologação do arquivamento.  

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

 
056. Expediente: 1.15.002.000181/2022-90 - Eletrônico  Voto: 2033/2022 Origem: 

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

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

recebimento indevido de valores depositados a título de pensão por morte previdenciária após 
o falecimento da titular. Segundo apurou o INSS, a titular faleceu em 13/08/2021, tendo 
ocorrido saques na conta do benefício de que era titular até a competência janeiro de 2022 
(último saque em 31 de janeiro de 2022), causando prejuízo aos cofres da previdência no 
montante de R$ 4.966,01. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assentou a 
autarquia que o processo de apuração foi instaurado a partir do comparecimento da própria 
representada que, em 17/02/2022, se dirigiu a Agência do INSS, ocasião em que informou o 
falecimento de sua mãe, confessou o recebimento dos valores e se prontificou a realizar a 
imediata devolução. Imediatamente após ter denunciado a situação ao INSS, a representada 
realizou a integral devolução dos valores recebidos, monetariamente corrigidos, como 
demonstra o comprovante juntado nos autos. Cumpre ressaltar, ainda, que a investigada alega 
que não tinha o pleno conhecimento da ilicitude do fato, acreditando agir legitimamente, posto 
que os valores sacados foram utilizados para o pagamento de despesas da própria beneficiária 
falecida. Sendo esse o contexto fático-probatório, houve correção da irregularidade e, no caso, 
o ressarcimento é suficiente para o atingimento da finalidade do presente procedimento. 
Aplicação do princípio da insignificância, o que a torna materialmente atípica, haja vista 
presença dos requisitos objetivos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o 
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 
Precedente 2ª CCR: 1.24.001.000157/2020-90, 792ª Sessão Ordinária, de 14/12/2020, à 
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). 

 
057. Expediente: 1.16.000.001111/2021-51 - Eletrônico  Voto: 2006/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CORUMBÁ-MS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar informações acerca da existência 

de rumores constantes sobre a utilização de embarcações que trafegam pelo Rio Paraguai para 
a prática de tráfico de drogas, bem como apurar a situação da fiscalização dos órgãos de 
repressão. Promoção de arquivamento com o seguinte teor: Apesar de a notícia de fato 
originadora apontar fatos por demais genéricos e que supostamente teriam ocorrido em 2008 - 
o que impossibilita a tomada de medidas mais específicas de imediato - foram expedidos ofícios 
ao Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil e à Polícia Federal para apurar a 
frequência deste tipo de ocorrência, bem como quanto à existência de eventual linha 
investigativa em curso compatível com a notícia. Em resposta, o Comando do 6º Distrito Naval 
esclareceu ser a Capitania Fluvial do Pantanal a organização militar competente para inspeções 
navais e controle do tráfego aquaviário. Informou, ainda, que a Capitania mantém contato com 
o Operador de Serviço da Polícia Federal, órgão incumbida da função de Polícia Marítima. Por 
outro lado, ressalta que nos últimos 5 (cinco) anos não houve nenhuma apreensão de ilícitos 
nos comboios, especialmente "chatas" e "empurradores" (a que se referem especificamente a 
manifestação inicial). A Polícia Federal, por outro lado, informou receber frequentemente de 
informantes por diversos canais quanto à utilização de pequenas embarcações e lanchas de 
passeio para o transporte de cocaína pelo Rio Paraguai. Tais travessias já foram objeto de 
investigações, apontando como exemplo a Operação Paralelos 18/5, que desarticulou 
organização criminosa que transportava entorpecente se valendo de embarcações. Por fim, 
aponta que embora tenha conhecimento da possibilidade de utilização do Rio Paraguai como 
rota de escoamento, não há no momento investigação formal em andamento. É o relato 
suficiente. Embora não haja relato de apreensões relacionadas à atividade fiscalizadora levada 
a efeito pela Capitania dos Portos nesta região, é certo que a situação relatada na manifestação 
inicial é de amplo conhecimento das autoridades locais. Assim como a BR-262 é a via de 
escoamento da cocaína produzida na Bolívia para o interior do Mato Grosso do Sul (e dali para 
o restante do país), o Rio Paraguai serve de rota comercial formal e clandestina entre os dois 
países. Em ambos os modais, há ciência das forças de repressão quanto ao uso para atividades 
ilícitas, sendo relevante, portanto, avaliar a eficiência das atividades de fiscalização. Embora 
não haja relato pródigo de apreensões, tem-se que especialmente a Polícia Federal trabalha com 
o processamento de informações de inteligência. A realidade de escassez de recursos nesta 
região de fronteira imprime um ritmo de atividade de fiscalização rotineira talvez aquém do 
ideal, mas compatível com os recursos disponíveis. São frequentes as reuniões, no bojo de 
procedimentos diversos neste órgão ministerial, em que é relatada a escassez em relação a 
embarcações e quantitativo de pessoal para a fiscalização fluvial pela Capitania dos Portos, não 
obstante o zelo empregado em relação aos recursos atualmente disponíveis. Assim, nos limites 
propostos à presente investigação, tem-se que a atuação dos órgãos de repressão é ativa e ciente 
dos fatos narrados, bem como ausente, no momento, apuração concreta que caminhe pela linha 
investigativa proposta, sem prejuízo do disposto no art. 20 da Resolução CNMP 181/2017. 
Nestes termos, portanto, inviável a manutenção de procedimento de investigação, por sua 
franca inviabilidade e ausência de provas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
De início, verifica-se que não há nos autos qualquer caso concreto de conduta ilícita a ser 
apurada. Adoção de providências necessárias. Feito que se encontra desprovido de 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). 

 
058. Expediente: 1.16.000.001375/2022-95 - Eletrônico  Voto: 1998/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

da noticiante de que teria sido vítima de assédio moral praticado por servidora do Tribunal de 
Contas da União, enquanto a noticiante era servidora terceirizada daquele órgão Federal. Narra, 
em resumo, que a noticiada espalhou entre os demais servidores que a noticiante era uma pessoa 
problemática, que dava ordens para colegas, bem como afastou-a de alguns projetos e, por fim, 
teve sua demissão concretizada. Promoção de arquivamento considerando que da análise dos 
autos, observa-se que a representação carece de elementos suficientes para a eventual 
instauração de Inquérito Policial ou mesmo para a deflagração de eventual ação penal, posto 
que inexistentes indícios mínimos de materialidade delitiva. O afastamento de alguns projetos, 
por si só, não é condição apta a caracterizar assédio moral, posto que tal ato está abarcado pela 
discricionariedade e conveniência da Administração Pública. Ademais, os supostos boatos 
espalhados por C. não foram corroborados por nenhum outro meio de prova. Não há 
demonstração suficiente da existência da conduta ilícita reclamada, sequer podendo-se extrair 
da notícia que houve constrangimento individual imposto à noticiante, a qual extrapolasse aos 
atos normalmente praticados por superiores hierárquicos. Saliente-se que a representante não 
trouxe nenhum documento ou outro meio de prova para demonstrar o que alega, pelo que, 
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inviável uma linha investigativa mínima inicial. Recurso apresentado pela noticiante sustentado 
que as alegações de assédio moral são verídicas e que podem ser comprovadas por meio de 
prova testemunhal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da leitura da 
manifestação da interessada não se verifica elementos mínimos de conduta ilícita justificadora 
do prosseguimento da investigação. 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). 

 
059. Expediente: 1.16.000.001769/2019-48 - Eletrônico  Voto: 1908/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possíveis irregularidades 

relacionadas à realização de investimento em Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio (CDCA), sem a observância dos requisitos de segurança e de rentabilidade e em 
afronta ao dever de fidúcia exigido pela legislação aos administradores de Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar EFPC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 
Força-Tarefa POSTALIS promoveu o arquivamento do presente procedimento ressaltando que 
Após a realização de diversas diligências investigatórias, dentre as quais a obtenção de quebra 
de sigilo bancário (JF-DF-1010786-71.2021.4.01.3400-PEQUEB), foi ajuizada, em 19 de abril 
de 2022, ação penal contra 5 réus pela prática do crime previsto no art. 4º, parágrafo único, da 
Lei nº 7.492/1986 (gestão temerária de instituição financeira) c/c art. 29 do Código Penal 
(Autos Judiciais nº 1023581-75.2022.4.01.3400). Esgotamento do objeto, em razão do 
oferecimento da denúncia. 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). 

 
060. Expediente: 1.16.000.002075/2022-23 - Eletrônico  Voto: 1987/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício expedido pela Secretaria Geral da Procuradoria Geral 

da República, noticiando a existência de débito no valor de R$ 29.922,95 com o Ministério 
Público Federal, deixado por Membro falecido em 02/06/2020. Os autos foram remetidos à 
PR/DF para análise e verificação de eventuais providências cabíveis, bem como a apuração da 
possível ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171). Promoção de arquivamento com os 
seguintes fundamentos: Perlustrando os autos, constata-se que não existem medidas a serem 
adotadas pelo MPF no âmbito de sua atuação finalística. Seja na esfera cível, administrativa, 
seja no âmbito criminal. A uma, porque no caso em tela, a medida a ser adotada, se o caso, seria 
o ajuizamento de uma ação de cobrança do débito em face dos herdeiros. E tal providência não 
é de atribuição do MPF; e sim, da Advocacia Geral da União. A duas, porque não restou patente 
a prática de qualquer ato de improbidade por parte do espólio e/ou dos herdeiros do Membro 
aposentado falecido, que justificasse o declínio em favor de um dos Ofícios de Atos 
Administrativos, Consumidor e Ordem Econômica. A três, porque não vislumbro a prática de 
crime a ensejar a atuação deste Ofício. Nem mesmo o crime de estelionato pode ser 
caracterizado, eis que eventual omissão dos herdeiros em reembolsar a administração pelos 
valores recebidos a maior não constitui sequer indício da intenção dolosa de obter vantagem 
para si ou para outrem, tampouco de prejudicar direito de terceiro. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita dolosa 
justificadora do prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.  

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

 
061. Expediente: 1.16.000.003419/2021-31 - Eletrônico  Voto: 2147/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do Conselho de Administração de Inteligência 

Financeira - COAF encaminhando cópia do Relatório de Inteligência Financeira RIF nº 52888, 
tendo em vista indícios de movimentação financeira atípica de F. W..Verificou-se que o 
suspeito teria efetuado um empréstimo de R$ 2.000.000,00 junto a instituição financeira 
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privada, com vistas à aquisição de um imóvel. Informa o COAF que, entretanto, os recursos 
obtidos foram posteriormente transferidos por meio de TED em favor da empresa do ramo 
imobiliário, que tem como sócias filhas da ex-mulher do investigado. Promoção de 
arquivamento tendo em vista decisão do TRF 1ª Região que impossibilita a adoção de quaisquer 
medidas tendentes a continuidade das apurações. Demais disso, ainda que não houvesse decisão 
impeditiva do prosseguimento do feito, tem-se que a simples menção à operação financeira 
realizada pelo suspeito não fornece substrato suficiente para adoção de linha investigativa 
válida, mormente quando se constata que as informações fornecidas inicialmente pelo COAF 
não revelam indícios consistentes da prática de conduta criminosa. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Sobrevieram aos autos expedientes oriundos do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região informando que em sessão realizada em 15/12/2020, nos autos do proc. 
nº 1032133-15.2020.4.01.0000, a Terceira Turma da Egrégia Corte concedeu ordem de habeas 
corpus em favor dos investigados, para suspender toda e qualquer investigação levada a efeito 
com base no RIF anulado nº 50.931; declarar nulo o novo RIF de nº 52888.3.59.3653; e 
determinar o trancamento do presente feito e de todo e qualquer procedimento instaurado com 
base no referido RIF. Arquivamento que não gera coisa julgada. Ressalva do art. 18 do CPP. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
062. Expediente: 1.18.002.000088/2022-73 - Eletrônico  Voto: 2021/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LUZIÂNIA/FORMOSA-
G  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de cópia de Execução de Título Extrajudicial em trâmite perante 

o Juízo da Subseção Judiciária de Formosa/GO, para a apuração de suposta prática do crime de 
apropriação indébita, previsto no art. 168, § 1º, inciso II, do Código Penal, possivelmente 
perpetrada pelo executado/depositário que teria descumprido as obrigações pertinentes a tal 
encargo ao dar destinação desconhecida a automóvel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Não há que se falar em crime de apropriação indébita majorada, uma vez que este 
se configura com a inversão no título da posse, isto é, no momento em que o sujeito ativo passa 
a agir como se fosse dono da coisa alheia de que tinha a posse em razão de possuir determinada 
qualidade especial, a exemplo de terceiro nomeado depositário judicial. Ocorre que, no caso, o 
investigado exercia em seu próprio nome os poderes inerentes à propriedade dos seus bens. 
Conquanto penhorado, o bem era de posse e propriedade do próprio investigado, de forma que 
a assunção da condição de depositário não lhe retirou a condição de proprietário. 
Descumprimento da ordem judicial que caracterizou, no caso, ato atentatório à dignidade da 
Justiça, ao qual foi cominada multa de 20% do valor atualizado do débito em execução, sem 
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (CPC, art. 774). Cumulação que 
impede a caracterização do crime de desobediência. Ausência de previsão de cumulação da 
sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. Inadmissibilidade de constrição 
de liberdade do depositário infiel. Enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF: É ilícita a 
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Precedentes da 
2ª CCR: 1.34.043.000592/2021-62, 837ª Sessão de Revisão, de 07/02/2022; e JF/PR/GUAI-
5002174-08.2021.4.04.7017, 839ª Sessão de Revisão, de 21/02/2022, 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). 

 
063. Expediente: 1.18.005.000071/2021-13 - Eletrônico  Voto: 1915/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITUMBIARA-GO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível fraude processual (lide simulada) e/ou crime de 

tergiversação, ocorridos, em tese, em reclamação trabalhista que tramitou na 2ª Vara do 
Trabalho de Itumbiara/GO. Juntada a cópia da sentença prolatada nos autos daquela reclamação 
trabalhista, da qual se extrai que o juízo laboral reconheceu a lide simulada, aplicando às partes 
as sanções decorrentes da litigância de má-fé, porém não reconhecendo a tergiversação. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem concluiu o Procurador da 
República, quanto à ocorrência de eventual fraude processual, o entendimento não se aplica ao 
caso em espécie. Isto porque o delito do art. 347, CP, consiste em inovar artificiosamente, na 
pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o 
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fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Exige, portanto, que a inovação (alteração, mudança, 
substituição) ocorra quando o processo já tenha sido iniciado. No caso, o Juiz do Trabalho 
percebendo e convencendo-se de que autor e réu praticaram ato simulado, valeu-se da 
disposição do art.129, do CPC, e proferiu sentença obstando os objetivos das partes e 
sancionando-as conforme as normas cíveis. Nesse contexto, a contenda versada na referida 
reclamação trabalhista foi satisfatoriamente solucionada na esfera cível. A falsidade das 
alegações da parte requerente redundou na improcedência da ação, inclusive com a condenação 
da parte autora em litigância de má-fé. Os fatos apurados não se revestem da gravidade ou da 
repercussão social que justifique a deflagração da persecução penal. Ausência de prejuízos a 
terceiros. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR que 
estabelece: Nos crimes não considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se comprove a não 
reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são circunstâncias que 
autorizam o arquivamento da investigação: a) Delito de bagatela a demonstração da mínima 
ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de periculosidade social da ação; b) 
Subsidiariedade do Direito Penal a verificação de que a aplicação de sanção extrapenal é 
suficiente para a prevenção e repressão do ilícito; c) Adequação da sanção penal a concreta e 
fundamentada ausência de necessidade e utilidade de aplicação da sanção penal, conforme os 
fins da pena. Precedentes deste Colegiado: NF 1.26.000.002227/2021-61, 817ª Sessão de 
Revisão, de 09/08/2021; JF/PE-0818534-45.2019.4.05.8300-INQ, 786ª Sessão de Revisão, de 
19/10/2020; e NF 1.34.001.004107/2019-00, 768ª Sessão de Revisão, de 27/04/2020, todos à 
unanimidade. 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: 1.19.005.000137/2021-20 - Eletrônico  Voto: 1898/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BALSAS-MA  

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

financeiras atípicas operadas por pessoa jurídica privada, que seriam incompatíveis com a sua 
capacidade financeira cadastrada (empresa de pequeno porte), com recebimento de vultosos 
recursos públicos e repasses que atraem suspeita de sua utilização como intermediária para 
acobertamento de desvio desses recursos. Possível cometimento de lavagem de capitais (Lei nº 
9.613/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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, 
verificou-se que não há, pelo menos por ora, elementos suficientes para concluir acerca da 
origem dos recursos movimentados, nem mesmo que sejam decorrentes de eventuais desvios 
de recursos públicos, fraude em licitações ou de superfaturamento em contratos celebrados pela 
Prefeitura, nem que se tratem de verbas federais. Além disso, não foram encontrados registros 
de crimes de competência da Justiça Federal contra o investigado que pudessem ser 
caracterizados como antecedentes ao possível delito de ocultação de ativos. Informação de que 
o Ministério Público Estadual também recebeu o RIF para providências que entender cabíveis. 
Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita que justifique a atribuição do Ministério 
Público Federal. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Arquivamento que 
não gera coisa 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). 

 
065. Expediente: 1.20.000.001230/2021-81 - Eletrônico  Voto: 1939/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 

7.347/85. Comunicação de eventual descumprimento de requisições do Ministério Público 
Federal, por parte de responsáveis pela Prefeitura de Acorizal/MT. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, apesar de 
a referida Prefeitura ter deixado de responder à recomendação ministerial há de se considerar a 
inviabilidade de identificar, no presente momento, os responsáveis pela negligência e 
desorganização que deu azo à omissão no atendimento às requisições ministeriais, visto que o 
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ofício foi inicialmente remetido ao município há mais de 4 (quatro) anos. () Ainda, o Procurador 
da República oficiante nos autos n. 1.20.000.001939/2017-08 esclareceu que, muito embora o 
Município de Acorizal, de sua parte, tenha deixado de manifestar acatamento à recomendação, 
em consulta no sistema Pje, verifica-se que não houve propositura indevida de execução pelo 
ente municipal. () Deste modo, pelo menos até o momento, houve acatamento tácito da 
recomendação ministerial. Por outro lado, caso a execução venha a ser proposta no futuro, o 
MPF obrigatoriamente oficiará no feito como custos legis, visto que tem sido intimado em todas 
as ações dessa natureza que tramitam na Seção Judiciária de Mato Grosso, dada sua condição 
de autor da ação principal e, segundo entendimento da PGR, legitimado exclusivo para 
promover a execução. Falta de justa causa, por ora, para persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
066. Expediente: 1.21.000.000695/2022-68 - Eletrônico  Voto: 2034/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Supostas operações de crédito obtidas mediante fraude por sócios de empresas 

privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A instituição financeira relatou 
apenas que os procedimentos ajuizados em desfavor das empresas tratavam-se de cobranças 
por inadimplemento contratual, não informando quaisquer suspeitas de obtenção de 
financiamento por meio de fraude ou de aplicação daqueles recursos em finalidade diversa da 
contratada. Como bem apontou a autoridade policial, os fatos narrados pela noticiante podem 
caracterizar outras infrações penais (ex: fraude à execução, estelionato, etc.). Contudo, observa-
se que a própria comunicante requerera em Juízo nos autos do Incidente de Desconsideração 
da Personalidade Jurídica que fosse encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público 
Estadual, tornando desnecessária, portanto, nova remessa. Arquivamento que não gera coisa 
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 
18). Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  

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

 
067. Expediente: 1.22.000.002613/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1989/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima, comunicando possível crime de 

fraude processual (CP, art. 347) nos autos de reclamação trabalhista em trâmite perante o juízo 
da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. O Juízo trabalhista julgou parcialmente 
procedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª 
reclamada. Conforme noticiado o sucesso na ação trabalhista teria ocorrido em parte com a 
produção de falsa prova. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de 
elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da investigação. Além disso, como bem 
argumentou a Procuradora da República oficiante, inexiste nos autos qualquer evidência de 
fraude processual, posto que não houve inovação de estado de lugar, de coisa ou de pessoa no 
processo trabalhista. Ainda que houvesse, certamente que a pretensão punitiva estaria 
fulminada pela prescrição, na medida em que a apresentação dos documentos supostamente 
falsos se deu quando do ajuizamento da ação trabalhista, que ocorreu em 2015. A pena máxima 
cominada ao delito previsto no art. 347 do Código Penal é de 02 anos. Assim, já decorridos 
mais de 04 anos desde os supostos fatos criminosos, é imperioso o reconhecimento da 
prescrição, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 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). 

 
068. Expediente: 1.22.001.000042/2022-31 - Eletrônico  Voto: 1916/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação que narra suposta fraude envolvendo um 

CNPJ, em nome do representante, junto à Receita Federal, já que a empresa se encontra ativa, 
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mas não chega darf de pagamentos mensais de manutenção da empresa no endereço de origem, 
e nem comunicação alguma sobre declaração de imposto de renda, o que suscitaria a suspeita 
de uma interceptação por meio de procuração fraudulenta perante o órgão de receita federal, 
bem como eventual fraude bancária em uma instituição financeira. Narra o representante, ainda, 
que desde a abertura da empresa no dia 27/08/2020 que foi feita pelo contador, nunca foi 
comunicado pelas instituições por qualquer cobrança tributária e fiscal e não consegue ter 
acesso à movimentação fiscal da empresa, porque o certificado digital de acesso a essas 
informações se encontra em computador do contador, que, embora já solicitado por várias 
vezes, não lhe entrega o documento. Promoção de arquivamento por constatar a ausência de 
qualquer elemento concreto a embasar a suspeita de fraude, resultando da representação a 
possível ocorrência de mera dificuldade de relacionamento entre o empresário e o seu contador, 
estando aquele insatisfeito com as informações que recebe desse último. Irresignado, o 
representante afirma que C.A. não é o contador, mas sim o empresário no qual sua empresa 
prestou serviços a empresa dele, e quê não a um desacordo entre ambas as partes, mais sim um 
leso da parte de C.A. a `sua pessoa, pois foram feitas grandes movimentações de vendas de 
cartas de crédito pela sua empresa na qual prestava serviços de vendas a empresa de C.A., e o 
mesmo não lhe pagou suas comissões. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Como bem concluiu o Procurador da República oficiante a alegação de que o representado não 
pagou comissões ao representante envolve questão privada, atinente a relações comerciais 
mantidas entre particulares, pelo que efetivamente não atrai a atribuição do Ministério Público. 
Ausência de elementos mínimos de crime da atribuição do Ministério Público Federa. 
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). 

 
069. Expediente: 1.25.000.000875/2022-09 - Eletrônico  Voto: 1994/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada em decorrência do recebimento de ofício e anexos, encaminhado pela 

Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, acompanhado de vídeo, dizendo 
respeito à matéria jornalística noticiando a suposta existência de um grupo terrorista 
orquestrado para matar o Presidente da República e dois Ministros de Estado. A Corregedoria 
Regional da Polícia Federal determinou o encaminhamento ao Ministério Público Federal para 
fins de conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis, salientando parecer não 
favorável à instauração de Inquérito Policial, tendo em vista que: Após assistir o vídeo 
encaminhado, temos que se refere a notícia antiga, de 19/07/2019. Inclusive, consta das fontes 
abertas que os fatos já são de conhecimento da Polícia Federal e que estaria buscando os 
supostos integrantes de grupo terrorista. O link da reportagem original é: 
https://veja.abril.com.brbrasil/bolsonaro-terror-capa-veja/. Considerando que os fatos são de 
conhecimento público e em âmbito nacional, não existem sequer razões para reencaminhar para 
outros órgãos/instâncias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão ao 
Procurador da República oficiante: Os fatos narrados são antigos e datam de meados 2019, 
portanto, de mais de dois anos. Não há nos autos registros de representação apresentada pelos 
ofendidos no prazo legal. Ainda que houvesse, vê-se que "os fatos já são de conhecimento da 
Polícia Federal e que estaria buscando os supostos integrantes de grupo terrorista", portanto, 
inócua a inauguração de nova investigação sobre os fatos. 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). 

 
070. Expediente: 1.25.000.000940/2022-98 - Eletrônico  Voto: 1970/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E/OU 

CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DE TABACO PARA NARGUILÉ, PRODUTOS DE ORIGEM 
ESTRANGEIRA DESACOMPANHADOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE 
COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS. APLICAÇÃO DOS 
ENUNCIADOS 49 E 90 DESTA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Notícia de Fato. Crimes de descaminho (CP, art. 334) e/ou contrabando (CP, art. 334-A). 
Apreensão em estabelecimento comercial de 133 unidades de tabaco para narguilé, 1 cigarro 
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Gudang Garam e 6 essências de tabaco para narguilé, produtos de origem estrangeira 
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país, 
evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou 
que o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 1.987,42. 2. Promoção 
de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV da LC 75/93). 4. De início, ressalte-se que não há nos autos indicação de reiteração delitiva 
anterior pelo investigado. 5. Em relação ao crime de descaminho, o tema é objeto do Enunciado 
nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: Aplica-se o princípio da insignificância penal ao 
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda 
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada 
a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª 
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 6. No que se refere ao crime de contrabando de 
cigarros, esta 2ª Câmara tem entendimento firmado no Enunciado nº 90, nos seguintes termos: 
É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao 
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja 
pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à 
repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso. 
Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7. Muito embora o referido 
entendimento firmado pelo Enunciado nº 90 não se refira a tabacos para narguilé, em rápida 
pesquisa realizada na internet verificou-se que há equivalência entre 1 (um) maço de cigarros 
e 1 (uma) sessão de uso de narguilé, que se admite como sendo o tempo gasto para o consumo 
de 1 (uma) unidade/maço de tabaco próprio para esse fim. 8. Entres as publicações encontradas 
destaco: Uma boa rodada de narguilé equivale ao consumo de 1 maço de cigarro e O uso do 
narguilé equivale ao fumo de até 25 cigarros Novo estudo publicado na revista americana 
Public Health Reports diz que o narguilé pode ser tão prejudicial, se não até mais, que o cigarro. 
Uma única sessão de uso equivale ao fumo de 25 cigarros mais do que um maço. 9. Nesse 
contexto, ausentes referências mais exatas a respeito da equivalência entre maço de cigarro e 
maço de narguilé, sobretudo no que diz respeito ao dano à saúde do usuário, entendo razoável 
a utilização das matérias publicadas sobre o tema para aplicar à importação ilegal de tabaco 
para narguilé o mesmo limite fixado no Enunciado nº 90 para o contrabando de cigarros. 10. 
Assim, considerando que em relação ao eventual crime de descaminho o valor do débito devido 
à Fazenda Pública é inferior a R$ 20.000,00 e não há notícia da reiteração criminosa nos últimos 
5 (cinco) anos, sendo cabível o Enunciado nº 49; e que, no que se refere ao crime de 
contrabando de tabaco para narguilé, a quantidade apreendida é inferior a 1.000 (mil) maços, o 
que denota o cabimento do Enunciado nº 90, por equiparação, afasto a tipicidade penal da 
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, sendo, portanto, injustificável o 
prosseguimento do presente feito. 11. Homologação do arquivamento.  

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

 
071. Expediente: 1.25.000.001021/2022-31 - Eletrônico  Voto: 1973/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E/OU 

CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DE TABACO PARA NARGUILÉ, PRODUTOS DE ORIGEM 
ESTRANGEIRA DESACOMPANHADOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE 
COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS. APLICAÇÃO DOS 
ENUNCIADOS 49 E 90 DESTA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Notícia de Fato. Crimes de descaminho (CP, art. 334) e/ou contrabando (CP, art. 334-A). 
Apreensão em estabelecimento comercial de 29 tabacos para narguilé (essências), produtos de 
origem estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu 
ingresso regular no país, evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos 
Tributários Elididos indicou que o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de 
R$ 411,08. 2. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). 4. De início, ressalte-se que a Receita Federal 
informou que não foram localizados outros registros de condutas de contrabando e/ou 
descaminho em nome da pessoa jurídica investigada. 5. Em relação ao crime de descaminho, o 
tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: Aplica-se o princípio da 
insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito 
devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de 
até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 6. No que se refere ao crime 
de contrabando de cigarros, esta 2ª Câmara tem entendimento firmado no Enunciado nº 90, nos 
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seguintes termos: É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas 
que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 
(mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar 
efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso 
a caso. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7. Muito embora o 
referido entendimento firmado pelo Enunciado nº 90 não se refira a tabacos para narguilé, em 
rápida pesquisa realizada na internet verificou-se que há equivalência entre 1 (um) maço de 
cigarros e 1 (uma) sessão de uso de narguilé, que se admite como sendo o tempo gasto para o 
consumo de 1 (uma) unidade/maço de tabaco próprio para esse fim. 8. Entres as publicações 
encontradas destaco: Uma boa rodada de narguilé equivale ao consumo de 1 maço de cigarro e 
O uso do narguilé equivale ao fumo de até 25 cigarros Novo estudo publicado na revista 
americana Public Health Reports diz que o narguilé pode ser tão prejudicial, se não até mais, 
que o cigarro. Uma única sessão de uso equivale ao fumo de 25 cigarros mais do que um maço. 
9. Nesse contexto, ausentes referências mais exatas a respeito da equivalência entre maço de 
cigarro e maço de narguilé, sobretudo no que diz respeito ao dano à saúde do usuário, entendo 
razoável a utilização das matérias publicadas sobre o tema para aplicar à importação ilegal de 
tabaco para narguilé o mesmo limite fixado no Enunciado nº 90 para o contrabando de cigarros. 
10. Assim, considerando que em relação ao eventual crime de descaminho o valor do débito 
devido à Fazenda Pública é inferior a R$ 20.000,00 e não há notícia da reiteração criminosa 
nos últimos 5 (cinco) anos, sendo cabível o Enunciado nº 49; e que, no que se refere ao crime 
de contrabando de tabaco para narguilé, a quantidade apreendida é inferior a 1.000 (mil) maços, 
o que denota o cabimento do Enunciado nº 90, por equiparação, afasto a tipicidade penal da 
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, sendo, portanto, injustificável o 
prosseguimento do presente feito. 11. Homologação do arquivamento.  

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

 
072. Expediente: 1.25.000.001495/2022-83 - Eletrônico  Voto: 2040/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis fraudes nos programas do Governo Federal, tendo em vista que, 

segundo Caixa Econômica Federal, a beneficiária do programa Bolsa Família e Auxílio 
Emergencial, L.R.S., teve seus benefícios bloqueados por constar que trabalha em uma empresa 
localizada no estado do Paraná, local onde nunca residiu ou visitou. Outrossim, a noticiante 
verificou a suposta utilização irregular de seus cadastros do PIS, INSS e FGTS por terceiros, 
com o uso de número de telefone e e-mail desconhecidos. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Conforme 
Informação de Polícia Judiciária foram realizados levantamentos no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) com o intuito de obter outras informações a respeito um suposto 
vínculo empregatício com a empresa na qual, em tese, outra pessoa teria se passado por L.R.S. 
Constatou-se que os NITs secundários possuem coincidências no nome da trabalhadora, data 
de nascimento, RG (cédula de identidade) e CTPS. Noutro giro, possuem divergência no nome 
do pai, local de nascimento, título de eleitor e referências de endereço. Diante dos elementos 
colhidos pela Polícia Federal concluiu-se que: a) há realmente duas pessoas homônimas; b) o 
cancelamento do auxílio emergencial da comunicante possivelmente decorre da unificação 
equivocada, sob número de identificação do trabalhador principal (NIT) de outros 03 NITs 
secundários vinculados a 02 (duas) pessoas diversas, inscritas em CPFs diferentes, cujo banco 
de dados mescla registros cadastrais e vínculos empregatícios da comunicante e de sua 
homônima. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, 
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 
Homologação do arquivamento.  

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

 
073. Expediente: 1.26.000.000147/2022-51 - Eletrônico  Voto: 2001/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, 

do CP). Segundo consta dos autos, a investigada teria recebido irregularmente, até 30/09/2019, 
o benefício de amparo social ao idoso, vez que, concomitantemente, seria beneficiária de 
aposentadoria mantida pelo Regime Próprio da Previdência do Estado de Pernambuco. 
Promoção de arquivamento considerando que, como providência instrutória, foi determinada a 
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expedição de ofício à Gerência Executiva do INSS em Recife/PE, solicitando cópia do processo 
concessório do benefício de amparo social ao idoso e, ainda, a expedição de ofício à Fundação 
de Aposentadoria e Pensões do Estado de Pernambuco FUNAPE solicitando cópia do processo 
concessório da aposentadoria titularizada pela investigada. Contudo, o INSS não forneceu cópia 
integral do processo concessório referente aos fatos em análise. Assim, na atual fase da 
investigação, mesmo após a prorrogação do prazo da presente NF e das tentativas de se lograr 
a obtenção dos documentos supra, não há justa causa para eventual ação penal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes de conduta ilícita 
dolosa justificadora do prosseguimento da investigação. 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: 1.26.000.003465/2021-93 - Eletrônico  Voto: 2042/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta utilização indevida do CPF pertencente ao 

cônjuge falecido da noticiante perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram 
comprovados. Consultada, a Receita Federal informou que o CPF pertence, de fato, ao referido 
e que atualmente está em situação de Titular Falecido, constando ano de óbito inscrito em 2008, 
não existindo nenhum indício de uso deste NI-CPF por outro cidadão. Na mesma oportunidade, 
foi esclarecido, ainda, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não é gerido 
pela Receita Federal, mas sim pelo INSS. A autarquia previdenciária, por sua vez, informou 
que não constam benefícios previdenciários em nome do falecido ou em seu CPF. Outrossim, 
com relação à pessoa noticiada também não há benefícios em seu nome. Esgotamento das 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa 
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 
18). Homologação do arquivamento.  

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

 
075. Expediente: 1.26.003.000097/2021-00 - Eletrônico  Voto: 1995/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SERRA 
TALHADA-PE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática de assédio sexual, tipificado no art. 216-A, 

cometido por professor do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) contra alunas do campus 
Floresta/PE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Das diligências realizadas no 
Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pelo Instituto Federal, notadamente dos 
depoimentos dos envolvidos e captura de tela das conversas por meio de aplicativo de 
mensagens, cujos detalhamentos encontram-se no Relatório da Assessoria, embora tenha 
resultado na demissão do investigado e na propositura da Ação de Improbidade, não restaram 
configurados crimes relacionados à conduta do docente. Inicialmente, não é possível identificar 
o crime previsto no art. 216-A do CP (assédio sexual), visto que a aluna com quem o 
investigado praticara o ato sexual, deixou claro que a conjunção carnal ocorreu de forma 
voluntária, afastando-se o verbo núcleo do tipo "constranger". Além disso, embora o professor 
estivesse em condição de superior hierárquico, não restou configurado que tenha se prevalecido 
de sua ascendência funcional para obter vantagem ou favorecimento sexual. Ou seja, não há 
nenhum indício da presença de tais elementos essenciais do tipo. Da mesma forma, não é 
possível enquadrar o ato praticado como estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) ou corrupção 
de menores (art. 218 do CP), visto que esses tipos têm como sujeito passivo menores de 14 
anos, o que não é o caso em exame. Também como bem ressaltou o Procurador da República 
oficiante, a conduta em questão, reprovável e absolutamente inadmissível para um professor, 
embora não enfrente persecução penal, foi já devidamente sancionada na esfera administrativa 
disciplinar e está em processamento no âmbito de ação de responsabilização por ato de 
improbidade administrativa. Homologação do 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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076. Expediente: 1.26.004.000042/2022-62 - Eletrônico  Voto: 1897/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade na aplicação de crédito obtido a partir de 
financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 
Informação de que o beneficiário não comprovou a aplicação integral dos recursos deferidos 
na finalidade prevista em contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 
Não consta dos autos informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio 
fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível descumprimento 
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Carência de 
elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Baixo 
valor financiado (R$ 4.000,00). Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.  

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

 
077. Expediente: 1.26.005.000090/2021-60 - Eletrônico  Voto: 1979/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV.  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito Civil. Possível prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. Comunicação 

do eventual desatendimento, por parte de ex-Prefeito Municipal, de requisição oriunda do 
Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
ressaltou a Procuradora da República oficiante, apesar de o investigado ter sido intimado 
pessoalmente em 28/01/2021 para prestar as informações solicitadas (relacionadas à suposta 
omissão na prestação de contas do Termo de Compromisso n° 3875/2012 celebrado entre o 
Município e o FNDE), verificou-se que ele não é mais o Prefeito Municipal, em razão da 
inelegibilidade julgada em 04/02/2021, ou seja, poucos dias após o recebimento da requisição. 
Não verificação de conduta dolosa por parte do investigado, que deixou de ocupar o cargo 
responsável por prestar a informação solicitada poucos dias depois de intimado. Falta 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). 

 
078. Expediente: 1.29.000.000925/2021-10 - Eletrônico  Voto: 2134/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular encaminhada por e-mail à Polícia 

Federal, em que o noticiante (que possui 23 anos de idade) relata que em um jogo pela internet 
determinado usuário lhe enviou mensagens obscenas achando que o comunicante era uma 
criança (com possível intuito pornográfico infanto-juvenil). Referido usuário disse ser do Peru, 
porém seu perfil indicou ser australiano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme destacou o Procurador da República oficiante as ações narradas não encerram 
elementos típicos minimamente essenciais à configuração de crimes contra a criança e o 
adolescente, nem mesmo de qualquer outro crime e/ou contravenção passíveis de cogitação 
inicial. Cogitar-se-ia de possível configuração dos tipos penais do art. 240, § único, inc. II, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do art. 218 do Código Penal caso o denunciante 
fosse menor de 14 (catorze) anos, porém, tendo o denunciante 23 anos de idade, como 
informado no e-mail da denúncia, não há falar de tal possibilidade. 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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079. Expediente: 1.29.000.001499/2022-12 - Eletrônico  Voto: 1958/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Comunicação do uso de laser contra aeronave em procedimento de decolagem, 

no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Segundo relato do Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos CENIPA, no dia 30/10/2020, uma 
aeronave, por volta das 20h16min, ao realizar o procedimento de decolagem da pista 11 deste 
aeródromo, cerca de 700 pés AGL, informou ter avistado um laser verde apontado para sua 
aeronave, proveniente da posição 3 horas e aproximadamente a 10 milhas. Não houve 
ofuscamento da tripulação e nem a necessidade de ação invasiva. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, a Polícia Federal localizou o endereço de onde 
partiu o feixe de laser e efetuou contato telefônico com o responsável pelo imóvel, que 
confirmou que seu filho de 13 anos de fato tinha um aparelho de raio laser e que ficava 
brincando na janela, projetando feixe nas árvores e na praça próxima ao edifício. Disse, 
também, que ao tomar conhecimento do fato, repreendeu o seu filho, ocasião em que teria 
cessado a conduta. Parecer da Polícia Federal apontando que não se identifica, s.m.j., conduta 
criminosa, nem tampouco risco à aviação civil, conforme atesta o relato do comandante do voo 
em questão. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
080. Expediente: 1.29.002.000012/2022-64 - Eletrônico  Voto: 2039/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de estelionato, previsto no art. 171, § 3º, do Código 

Penal. Conforme narrado no registro de ocorrência, quando o noticiante foi efetuar o saque da 
segunda parcela de seu seguro-desemprego, constatou que o saldo estava zerado. Em contato 
com um funcionário da CEF, foi informado que o valor de R$ 1.867,00 já havia sido sacado na 
cidade de São Paulo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inserção dos dados 
da ocorrência no Projeto Prometheus. Aplicação analógica do Enunciado nº 102, de seguinte 
teor: Nos casos de fraudes bancárias relacionadas a investigações no âmbito do Projeto 
Tentáculos, havendo remessa de informações para alimentar o banco de dados da Polícia 
Federal pela instituição financeira, o arquivamento de comunicações, notícias de fato ou 
procedimentos investigatórios criminais serão feitos na unidade, sem remessa à 2ª CCR, 
registrando-se apenas no Sistema Único, salvo nos casos de recurso. 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). 

 
081. Expediente: 1.29.011.000030/2022-37 - Eletrônico  Voto: 2035/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades na concessão de benefícios previdenciários na cidade 

de São Francisco de Assis/RS. De acordo com a Informação de Polícia Judiciária a 
documentação foi apresentada na DPF por pessoa que não quis se identificar. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram 
comprovados. Informações prestadas pelo INSS de que não há nenhuma irregularidade na 
concessão do benefício à segurada, esclarecendo ainda que o parâmetro de cálculo do benefício 
se deu na forma do art. 26, § 6º, da EC 103/2019. No mais, a investigação policial não 
identificou outros elementos que indiquem a prática de crimes previdenciários na cidade de São 
Francisco do Assis/RS, objeto da notícia anônima. Esgotamento das diligências investigatórias 
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência 
de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações 
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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082. Expediente: 1.30.020.000130/2021-52 - Eletrônico  Voto: 2144/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado para apurar suposto crime de estelionato (CP, 

art. 171, § 3º) praticado contra o INSS. Narrativa de que o investigado finge ter problemas 
mentais e por ocasião das perícias realizadas no INSS deixa o cabelo despenteado, barba grande 
e fica urinando nas coisas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 
diligências os fatos narrados não foram comprovados. O INSS informou que, no transcurso dos 
benefícios citados, o segurado foi submetido a 14 (quatorze) perícias médicas, envolvendo 8 
(oito) peritos, em diferentes datas, nas quais foi constatada a incapacidade do segurado para as 
atividades laborativas. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa 
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 
18). Homologação do arquivamento.  

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

 
083. Expediente: 1.32.000.000296/2022-13 - Eletrônico  Voto: 1988/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia dos autos de ação de usucapião extraordinária em 

trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima. Aduz a requerente que 
reside no imóvel urbano objeto da ação desde 1997 e, ao verificar a matrícula do bem, com a 
finalidade de buscar um meio de regularizar seu imóvel no último ano, deparou-se com 
negócios jurídicos alheios a sua vontade registrados na matrícula, como a venda pelo antigo 
proprietário a terceira pessoa, sendo, posteriormente, o imóvel consolidado como propriedade 
da Caixa Econômica Federal. A CEF, por sua vez, alegou, em sua contestação, a suposta prática 
do delito de esbulho possessório, previsto no art. 9º da Lei nº 5.741/71. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, verifica-se que o cerne da questão 
é de natureza eminentemente cível. Veja-se que a autora busca o reconhecimento do direito que 
alega ter sobre o bem imóvel pelos meios cabíveis (ação de usucapião), de sorte que a questão 
está sendo controvertida no âmbito do Poder Judiciário. A requerente alega em sua petição 
inicial que exerce a posse do imóvel há muito tempo, apresentando documentação indiciária 
nesse sentido perante o Juízo, e que desconhecia a consolidação da propriedade do bem junto 
à CEF, de modo que resta prejudicada a caracterização do crime de esbulho possessório. 
Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as 
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação 
do arquivamento.  

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

 
084. Expediente: 1.33.001.000200/2022-70 - Eletrônico  Voto: 1913/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU-SC  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da Representação Fiscal para Fins Penais, por meio da qual a 

Receita Federal do Brasil (RFB) narra a suposta prática de falsidade ideológica na operação de 
importação amparada pela Declaração de Importação (DI), registrada em 28/12/2021, pela 
pessoa jurídica C.C. Importadora e Exportadora, sediada em Blumenau/SC, por conta e ordem 
da empresa I.E.P.M.A. Ltda., sediada em Joinville/SC, para amparar a nacionalização de 
mercadorias estrangeiras descritas como bobinas de aço. Consta dos autos que o despacho 
aduaneiro de importação foi parametrizado para o canal vermelho de conferência e, após 
verificação dos documentos, a fiscalização constatou falsidade ideológica na fatura comercial 
apresentada, eis que a constituição formal da filial 0004 da referida pessoa jurídica ocorreu em 
data posterior da que consta no aludido documento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Da análise documental, verifica-se que a matriz da empresa adquirente foi 
constituída e atua no mercado desde 28/01/1982, possuindo existência fática consolidada. 
Portanto, o fato de ter sido indicado no Despacho Aduaneiro o CNPJ da filial que ainda viria a 
ser constituída formalmente em 01/09/2021, mesmo que posteriormente à aquisição das 
mercadorias em 02/08/2021, ao menos num primeiro momento, não indica a prática de ato 
ilícito por parte das noticiadas com a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente 
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relevante. Pelo que se encontra nos autos não haveria benefício fiscal ou aduaneiro algum. 
Demais disso, todos os impostos foram devidamente recolhidos, o que reforça o argumento da 
noticiada no sentido de que o ajuste em questão se deu por critérios logísticos. A inexistência 
formal da filial não parece ter vulnerado o sistema aduaneiro. Mesmo porque, eventuais 
demandas seriam propostas em face da empresa matriz, não se tratando daqueles casos típicos 
de importação por empresa "fantasma". A autuação administrativa parece ter sido suficiente 
enquanto resposta repressiva estatal, merecendo invocação do caráter subsidiário da lei penal. 
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  

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

 
085. Expediente: 1.33.003.000483/2021-59 - Eletrônico  Voto: 1940/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Comunicação de que um 

casal estaria pressionando um quilombola contemplado pelo Termo de Compromisso em 2013, 
a assinar uma anuência de confrontação ou algo parecido. A pressão está se dando via 
notificação extrajudicial do cartário de registro de imóveis de Santa Rosa do Sul, SC (fotos em 
anexo), a qual estipula prazo de resposta em 15 dias. Porém, a área onde vive o sr. A. e sua 
família é do ICMBio, conforme processo n° 02070.001975/2019-75, e está sobreposta ao 
Território Quilombola São Roque, reconhecido pelo INCRA desde 2007. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado na manifestação ministerial, a 
notificação extrajudicial foi realizada dentro dos trâmites previstos via Cartório de Registro de 
Imóveis, não contendo escrito que prenuncie mal injusto a recair sobre o notificado. Além do 
mais, há informações quanto ao possível equívoco no endereçamento da notificação, uma vez 
que a propriedade do imóvel sequer pertence ao notificado e sim ao ICMBio, razão pela qual o 
seu conteúdo mostra-se inócuo em relação àquele. Inexistência de indícios, até o presente 
momento, da prática do crime de ameaça. Ausência de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
086. Expediente: 1.33.009.000023/2021-71 - Eletrônico  Voto: 1912/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO DO 
SUL-SC  

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

prática de crime resultante de preconceito de etnia (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º). Narrativa de 
representante de associação de remanescentes de quilombo a respeito do ocorrido em sessão da 
Câmara de Vereadores do Municipio de Abdon Batista/SC que, segundo a noticiante, estimulou 
o ódio, o julgamento e o desrespeito aos moradores da Comunidade, os considerando como um 
nada ao dizer que Os mesmos foram jogados nas terras dos proprietários. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O discurso combatido foi assim proferido: Na minha 
opinião, não vejo porque não ajudar e não colaborar, só que como eles foram colocados aqui 
no nosso município pelo INCRA, desapropriando as terras dos nossos proprietários que tinha 
aqui, gente, eles devem ter muito apoio do INCRA também, porque eles devem receber alguma 
coisa, eles não foram jogados no nosso município para nós arcarmos com todas as 
consequências que vem (...) a estrada, eu acho que acesso todo mundo deve ter, já visitei 
algumas famílias no tempo da assistente social, é que acompanhado pelo assistente social, o 
CRAS acompanha todas essas famílias, que as vezes a gente acha eles, as vezes eles não tão, 
nunca se sabe se eles moram ali de verdade ou não, né? Eu assim, oh, sou a favor de ajudar? 
Sou, por que não? Mas eles tinham que permanecer no município, eles tinham que produzir, 
gente, porque como eu tenho deveres, eu tenho direitos, eu só peço os meus direitos, mas tem 
que ter deveres também, que como nós somos daqui, nós temos terras, nós produzimos, nós 
pagamos impostos, nós arrecadamos imposto pro município, eles também tem que produzir, 
eles também tem que ter deveres dentro do município, e não só direito, isso não tem problema 
nenhum, mas eles também tem que da o retorno ao nosso município, é isso que eu penso, eu 
sou contra. Este Colegiado, tem entendido que em um Estado Democratico de Direito que se 
pretende preservar , a liberdade de expressao e o direito de critica devem prevalecer 
amplamente. No caso, a manifestação nao ultrapassa a tenue linha divisória entre a livre 
manifestacao do pensamento e a configuracao de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, 
especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade 
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de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As 
limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não 
verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 
1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, 
unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 
1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão Ordinária 03/08/2020, unânimes. Homologação do 
arquivamento.  

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

 
087. Expediente: 1.34.001.000222/2022-01 - Eletrônico  Voto: 1997/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n° 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Suposta publicação de material pornográfico 
infanto-juvenil em rede social, sendo que o conteúdo listado é público e disponível para acesso 
mundial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Acompanhou a manifestação 
um print em que apenas consta que: vídeos P reservadamente para Todos. De ninas e ninos. 
Não há, entretanto, qualquer arquivo, fotografia, vídeo ou link, seja com conteúdo de 
pornografia adulta, seja com conteúdo de pornografia infantil. Elaborada informação pelo 
Núcleo Técnico da PR/SP para a coleta da materialidade, consignou-se que diálogos em salas 
de bate-papo (chat) são realizados em tempo real, não sendo possível realizar a coleta de 
informações sobre conversas que já ocorreram. Assim, não restou comprovada a materialidade 
de crime. Ausência, por ora, de materialidade delitiva e de elementos mínimos para a 
persecução penal. 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). 

 
088. Expediente: 1.34.001.003384/2022-92 - Eletrônico  Voto: 2003/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Notícia Crime em Verificação (NCV) arquivada pela Polícia 

Federal. A NCV foi originada a partir do encaminhamento, pelo Serviço de Remessas Postais 
e Expressas - SERPE da Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo e pelo Comando 
da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, de documentação produzida no curso do fluxo da 
fiscalização de trânsito aduaneiro de itens que, após submissão à primeira triagem realizada no 
recinto alfandegado, apresentaram possibilidade de se tratar de objetos controlados 
discriminados na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ou no Decreto nº 3.665, de 20 de 
novembro de 2000 (Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados - R 105 ANEXO 
I). As mercadorias apreendidas (miras, acessórios para coletes balísticos, máscara de gases e 
pistolas air soft) foram recolhidas para destruição, e, pelas respostas constantes dos autos, ainda 
não foram inspecionadas pelo Exército Brasileiro. Promoção de arquivamento considerando 
que Uma vez realizado tal exame, e concluindo o EB que as mercadorias correspondem a itens 
que deveriam ser submetidos a sua autorização para importação, o MPF será informado. Dessa 
forma, assim como a autoridade policial, não vislumbro, por ora, justa causa para a instauração 
de uma investigação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de 
elementos suficientes a justificar o prosseguimento da investigação. 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). 

 
089. Expediente: 1.34.001.003815/2022-11 - Eletrônico  Voto: 2000/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

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

para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). Suposta publicação de material pornográfico infanto-juvenil em 
rede social, consistente em foto de uma criança, menina, que não chega a ter nem 2 anos de 
idade. A menina está com quase nada de roupa. Relata, ainda, que a foto está em um site adulto 
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(+18). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Elaborada informação pelo 
Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da PR/SP constatou que trata-se de uma 
rede social brasileira destinada a pessoas adultas que desejam praticar troca de casais, mas que 
o seu acesso depende de cadastramento a partir do fornecimento de dados pessoais, foto e e-
mail. Por esse motivo, e considerando que não é permitido ao Núcleo Técnico a criação de 
perfis fakes nas redes sociais, não foi possível acessar a imagem mencionada na notícia e a 
identificação do usuário. Assim, não restou comprovada a materialidade de crime. Outrossim, 
a própria descrição dada pelo noticiante de como seria essa imagem não corresponde ao crime 
de pornografia infantil, visto que teríamos apenas uma criança em poucos trajes, mas sem 
exposição de órgãos genitais. Ausência, por ora, de materialidade delitiva e de elementos 
mínimos para a persecução penal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as 
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação 
do arquivamento.  

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

 
090. Expediente: 1.34.001.004088/2022-17 - Eletrônico  Voto: 1960/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei n° 11.343/06, 

art. 33 c/c art. 40, I). Apreensão de um pacote de procedência estrangeira com dois frascos 
contendo substâncias possivelmente ilícitas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Realizada análise pericial, constatou-se que os produtos apresentam composição química 
compatível com extratos vegetais aromáticos de óleos essenciais e estão de acordo com o 
apresentado nos rótulos, sendo que não se encontram relacionados no rol de substâncias 
entorpecentes ou psicotrópicas. 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). 

 
091. Expediente: 1.34.001.004353/2022-59 - Eletrônico  Voto: 1972/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n° 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Informação recebida do banco de dados da 
Organização Não Governamental Safernet, relacionada à publicação de material pornográfico 
infanto-juvenil em rede social, sendo que o conteúdo listado é público e disponível para acesso 
mundial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme destacou o 
Procurador da República oficiante In casu, conclui-se pela ausência de elementos contundentes 
que ensejem o prosseguimento do mesmo. Analisando detidamente a imagem, não se mostra 
realmente possível identificar que algum de seus protagonistas seja de fato criança ou 
adolescente. Além do mais, de acordo com os autos, não se mostra possível angariar maiores 
elementos investigativos, uma vez que a conta na rede social encontra-se, atualmente, suspensa. 
Ausência, por ora, de materialidade delitiva e de elementos mínimos 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). 

 
092. Expediente: 1.34.001.004567/2022-25 - Eletrônico  Voto: 1964/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n° 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Informação recebida do banco de dados da 
Organização Não Governamental Safernet, relacionada à publicação de material pornográfico 
infanto-juvenil em rede social, sendo que o conteúdo listado é público e disponível para acesso 
mundial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme destacou o 
Procurador da República oficiante In casu, conclui-se pela ausência de elementos contundentes 
que ensejem o prosseguimento do mesmo. Analisando detidamente a imagem, não se mostra 
realmente possível identificar que algum de seus protagonistas seja de fato criança ou 
adolescente. Além do mais, de acordo com os autos, parte dos tweets já foi excluída pela própria 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 50 
 

 
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. 

 

plataforma (por violação às regras da rede social) enquanto outra parte do material conta com 
restrição de idade. Ausência, por ora, de materialidade delitiva e de elementos mínimos 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). 

 
093. Expediente: 1.34.001.007976/2021-01 - Eletrônico  Voto: 1992/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei de Segurança Nacional 

LSN. Segundo o representante, no dia 24/06/2021, por volta das 13 horas, um grupo de 
indivíduos ateou fogo na estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São 
Paulo. De acordo com a polícia militar, na ocasião, cerca de 15 indivíduos mascarados 
desceram de um caminhão, descarregaram de dentro dele pneus que dispuseram ao redor do 
monumento, acenderam as chamas e fugiram. O atentado, que bloqueou a Avenida Adolfo 
Pinheiro, impedindo a circulação de carros e pedestres, foi noticiado na imprensa e 
documentado em imagens e vídeos que circulam nas redes sociais. O 11º Distrito Policial de 
Santo Amaro da Polícia Civil de São Paulo deu início às investigações e no mesmo dia prendeu 
em flagrante o motorista do caminhão que conduziu parte do grupo até o local do atentado e 
transportou os pneus em que foram ateados fogo. Em seu testemunho, o investigado confessou 
sua participação no ato e ainda ter adulterado a placa do veículo. Foi determinado seu 
indiciamento pela autoridade policial e responderá agora pelos crimes de incêndio e adulteração 
de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 250, § 1°, inciso II, alínea b, 
e 311, caput, em concurso de pessoas artigo 29, caput do Código Penal, além de outros que 
venham a ser apurados no curso do inquérito policial que está em andamento no âmbito da 
Polícia Civil do estado de São Paulo. Ocorre que, na visão do noticiante, o atentado realizado 
pelo grupo enquadra-se também no crime contra a segurança nacional e a ordem política e 
social, tipificado no artigo 20 da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razão assiste à Procuradora da República oficiante: 
Em que pese constar do teor das manifestações passagens em que se demonstra a 
inconformidade com a situação do país, o foco das manifestações é a revolta contra a 
manutenção de um monumento que exalta a figura do bandeirante Borba Gato, que na visão do 
grupo teria sido um assassino, o qual entrou para a história por dizimar e escravizar a população 
originária do Brasil. Dessa forma, os atos acima mencionados, não tem como matriz central 
atos de inconformismo político direto, mas apenas pela visão histórica de que os bandeirantes 
teriam sido heróis por desbravar o interior do Brasil e assim garantir não apenas território 
nacional mais amplo, como o conhecimento, pela população colonizadora, de metais e pedras 
preciosas. Apesar de recentemente se exaltar a multiculturalidade e se ter a clara visão do custo 
sofrido pela população originária para tais "conquistas", isto não pode ser caracterizado por um 
"inconformismo político", atentando à Segurança Nacional. Nenhuma das instituições de poder 
do Município, Estado, e muito menos União, no presente momento, poderiam ser consideradas 
as responsáveis por uma visão histórica "parcial" ou mesmo "errônea", a qual estaria sendo 
atingida a partir de tal manifestação. Saliente-se que os fatos já estão sendo apurados como 
delitos de incêndio e adulteração de veículo automotor, o que parece mais adequado ao membro 
signatário, e a investigação dos mesmos fatos também como crime de segurança nacional seria 
admitir 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). 

 
094. Expediente: 1.34.010.000658/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1937/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar as tratativas para 

eventual propositura de acordo de não persecução penal a acusado pela prática do crime 
previsto no art. 334-A, II, do CP, em razão da importação de prensa de recarga de munições, 
sem a devida autorização do Exército. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No 
presente caso, após a instauração do presente procedimento de acompanhamento, a Procuradora 
da República oficiante destacou que o oferecimento de proposta de ANPP, na atual fase 
investigativa, mostra-se prematuro, não sendo possível verificar se o acordo é necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime, tendo em vista a necessidade de apurar o real 
envolvimento do investigado com a empresa norte-americana D.S., apontada pela agência 
norte-americana como integrante de organização criminosa que atua no tráfico internacional de 
armas de fogo. Desse modo, a perícia realizada no aparelho de telefone celular apreendido em 
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poder do investigado poderá fornecer maiores informações sobre a atuação da possível 
organização criminosa que fora a responsável pelo envio, clandestino, do acessório de arma de 
fogo, bem como para verificar o real envolvimento do investigado A.M.J. com a empresa D.S.. 
Após a elaboração do laudo pericial, o Parquet terá condições de formar sua opinio delict sobre 
eventual oferecimento de proposta de ANPP ou de denúncia em face do investigado. 
Desnecessidade de se manter o presente procedimento em trâmite, tendo em vista que será dado 
prosseguimento às investigações no âmbito do Inquérito Policial, com o aprofundamento das 
investigações e a realização de novas diligências. Inexistência de providências a serem 
adotadas, por ora, no presente procedimento. Homologação do arquivamento.  

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

 
095. Expediente: 1.34.010.000700/2020-01 - Eletrônico  Voto: 1907/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possíveis irregularidades no 

funcionamento de rádio comunitária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Oficiada, a ANATEL informou que existe uma autorização para a exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária na frequência ora analisada, que pertence a uma associação que 
possui CNPJ e denominação fantasia autorizada pelo Ministério das Comunicações. Com 
relação à fiscalização realizada, a referida agência reguladora informou que foram constatadas 
irregularidades de aspectos técnicos (variação entre a frequência central do canal de operação 
e a licenciada) e não técnicos (transmissão de propaganda ou publicidade comercial a qualquer 
título) e, por consequência, foi instaurado Processo de Apuração de Descumprimento de 
Obrigações (para o aspecto técnico) e Processo de Apuração de Infração (para o aspecto não 
técnico). Oficiada acerca do andamento dos procedimentos administrativos instaurados, a 
ANATEL informou que quanto ao primeiro foi aplicada uma sanção de advertência em 
desfavor da associação e quanto ao segundo há indicação da aplicação de pena de multa e envio 
para o Ministério das Comunicações, para análise e julgamento. Ausência de justa causa para 
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 
disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
096. Expediente: 1.34.043.000208/2022-11 - Eletrônico  Voto: 2002/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de cópia de reclamação trabalhista 

tramitada perante a 5ª Vara do Trabalho de Osasco/SP. De acordo com os autos, a reclamante 
tinha a intenção de contratar o advogado A.F.C. para ajuizar a referida reclamação trabalhista. 
Entretanto, acabou sendo abordada, por telefone, pelos advogados R.K.K. e C.R.C. antes que 
tal contratação fosse efetivada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência 
de elementos mínimos de materialidade delitiva. Ainda que os fatos possam configurar eventual 
infração disciplinar no âmbito do exercício da advocacia, o fato é que a conduta dos advogados 
noticiados não configura nenhum tipo penal, não havendo, portanto, tipicidade em sua conduta. 
Assim, tendo em vista que incumbe à Ordem dos Advogados do Brasil OAB a análise do caso 
sob a perspectiva disciplinar, e considerando que o Juízo Trabalhista já determinou a expedição 
de ofício para aquela autarquia tratando dos fatos, não há outra providência a ser adotada nestes 
autos. Homologação do arquivamento.  

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

 
097. Expediente: 1.35.000.000532/2022-90 - Eletrônico  Voto: 2037/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ocorrência registrada durante plantão da Superintendência 

Regional de Polícia Federal em Sergipe, segundo a qual advogados foram impedidos de acompanhar 
seu cliente em perícia médica. De acordo com o registrado os advogados compareceram à Divisão 
de Assistência ao Servidor (Diase) da Universidade Federal de Sergipe em 11/04/2022, a fim de 
acompanhar um cliente, aprovado no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para uma vaga de pessoa 
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com deficiência, na realização da perícia médica, etapa do processo seletivo para a vaga pleiteada. 
Entretanto, relatam que os peritos médicos lhes negaram acesso à perícia, sem justificativa e sem 
estabelecer contato. No registro da ocorrência, os noticiantes ressaltaram que o Conselho Federal de 
Medicina emitiu uma nota técnica e um parecer que reconhecem a prerrogativa de advogados de 
acompanharem seus clientes em perícias médicas, e solicitaram a instauração de inquérito policial 
para apuração dos fatos. Na ocasião, também estava presente membro da Comissão de Prerrogativas 
da OAB/SE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados não se encaixam 
em nenhum tipo penal, uma vez que o crime descrito no art. 7º-B da Lei n. 8.906/1994 refere-se 
expressamente aos incisos II, III, IV e V do art. 7º da mesma lei, e a violação da prerrogativa dos 
advogados relatada na ocorrência não diz respeito a nenhum deles, mas, sim ao inciso VI, alínea c, 
que prevê o direito do advogado de ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que 
funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher 
prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, 
e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado; ou d, em qualquer 
assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva 
comparecer, desde que munido de poderes especiais. Ausência de elementos mínimos da 
materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem 
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

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

 
098. Expediente: 1.36.000.000723/2021-33 - Eletrônico  Voto: 2015/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal, em conjunto com Fiscais do Trabalho, realizou 
diligência in loco e não constatou qualquer indício da ocorrência do crime em comento, de onde 
se extrai: No dia 15 de março foi realizada a verificação dos fatos apresentados na denúncia, 
no local indicado como sede da propriedade rural, no município de Abreulândia. Ocorre que o 
local estava abandonado, não havia qualquer indício de que a edificação existente estava sendo 
ocupada. Pelo contrario, tudo indicava que há bastante tempo não havia pessoa por ali. Segundo 
informado pelos Fiscais do Trabalho que acompanharam a diligência, no final de 2021 eles 
estiveram naquele mesmo local, em decorrência de uma denúncia anônima, e na ocasião já 
demonstrava estar abandonado. Logo, não restou identificada qualquer situação que pudesse 
caracterizar crime. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita. Homologação do 
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) 
099. Expediente: JF/PE-0800390-

50.2020.4.05.8312-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2072/2022 Origem: GABPRM1-NLS - 
NATALIA LOURENCO 
SOARES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime do art. 171, § 3º do Código Penal. 

Suposta obtenção de vantagem indevida decorrente de fraude na emissão de boletos de 
cobrança bancária da Caixa Econômica Federal, cuja compensação era desviada em 
proveito de conta-corrente da microempresa de titularidade do investigado. Promoção 
de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). 
Inexistência de prejuízos financeiros à instituição bancária. Possíveis crimes de 
estelionato praticados entre particulares. Ausência de dano direto a bens, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª Câmara: Processo 
1.34.009.000297/2016-65, DPF/VGA 00480/2014 e 1.28.000.001017/2021-81, 
unânimes. 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, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
100. Expediente: 1.14.000.001029/2022-81 - Eletrônico  Voto: 1910/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação da noticiante narrando que não reconhece ter 

adquirido o imóvel localizado no município de Vera Cruz/BA, bem como que só obteve 
conhecimento do referido imóvel após receber a Notificação de inscrição de débitos em dívida 
ativa da União referente à taxa de ocupação do imóvel em questão, oriunda da Secretaria do 
Patrimônio da União. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições 
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Eventual prática de crime de estelionato ocorrido entre particulares. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
101. Expediente: 1.25.000.000892/2022-38 - Eletrônico  Voto: 1905/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA LAVAGEM DE 

DINHEIRO MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALSAS E A 
CONSEQUENTE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS DEVIDOS. 
POSSÍVEL SONEGAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS ICMS, DE COMPETÊNCIA ESTADUAL, OU DE SONEGAÇÃO DE 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN, DE 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECEBIMENTO DO ARQUIVAMENTO COMO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 2ª CCR). HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1) Procedimento 
Investigatório Criminal autuado a partir do desmembramento do Procedimento nº 
1.25.000.002076/2018-82, oriundo da Procuradoria da República no Paraná, ex-Força Tarefa 
Lava Jato, que tinha por finalidade apurar a suposta prática de crimes de organização criminosa, 
lavagem de capitais e contra a ordem tributária supostamente praticado pelo investigado e 
outros. 2) Realizados acordos de colaboração premiada com o MPF e repactuação de acordos 
vislumbrou-se a possibilidade de sonegação de informações e documentos ao MPF relativos às 
contas mantidas no exterior pelo colaborador ora investigado. 3) Desmembrado o procedimento 
originário, o presente procedimento refere-se apenas ao suposto esquema de lavagem de 
dinheiro ocorrido por meio da prestação de serviços fictícios pelas empresas do investigado à 
conhecida montadora de veículos, declarados em notas fiscais falsas, cujo valor total superaria 
R$ 390.000.000,00. 4) Promoção de arquivamento de onde se extrai que publicada no dia 
09/07/2012 a Lei 12683/12, alterou dispositivos da Lei de Lavagem de Dinheiro para ampliar 
o rol de crimes antecedentes. Antes da modificação legislativa, o crime de lavagem de dinheiro 
estava vinculado a um rol taxativo de infrações penais, previstas nos incisos do art. 1º, dentre 
os quais não se incluía a sonegação fiscal. Assim, antes da referida alteração legislativa, os 
crimes tributários não figuravam como crimes antecedentes, de modo que as apurações levadas 
a efeitos nesses autos ficam de sobremaneira prejudicadas, dado que as informações trazidas 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional remontam um possível cenário de sonegação 
fiscal anterior à lei 12.683/12. Lado outro, em relação ao estoque inscrito em Dívida Ativa da 
União, cumpre observar que boa parte se encontra em situação de exigibilidade suspensa pelos 
sucessivos programas de parcelamento aprovados pelo Congresso Nacional. Portanto, a 
hipótese inicial lavagem de capitais produto de sonegação fiscal resta esvaziada, de modo que 
não se justifica o prosseguimento deste apuratório em relação a esses fatos. 5) Recebimento do 
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). 6) Conforme dispõe o 
art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro 
será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for 
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). 7) No caso dos autos, conforme relatou o 
Procurador da República oficiante, a hipótese é de emissão de notas fiscais falsas e a 
consequente redução da base de cálculo dos impostos devidos. 8) Possível sonegação de 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, de competência estadual (art. 155, 
II, da CF/88), ou de sonegação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, de 
competência municipal (art. 156, III, da CF/88). 9) Hipótese em que os elementos iniciais não 
evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 10) 
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, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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102. Expediente: 1.30.002.000037/2022-47 - Eletrônico  Voto: 1914/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPOS-RJ  

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

de eventual irregularidade no registro de sua baixa/reservista, na 2ª Companhia de Infantaria 
(antigo 56º Batalhão de Infantaria), localizado no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, o 
que, em tese, pode ter causado recebimento indevido ou redirecionamento indevido de valores. 
Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). Suposta irregularidade cometida, em tese, por um militar em situação de atividade contra 
outro militar, em lugar sujeito à administração militar, razão pela qual a Justiça Federal comum 
não é competente para processar e julgar o caso (art.109 da CF). A Lei nº 13.491/2017 (em 
vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que 
ampliou a definição dos crimes militares, que, em virtude do princípio da prevalência da lei 
especial sobre a lei geral, fixarão a competência da Justiça Militar. Passaram a ser da 
competência da Justiça Militar e considerados crimes militares, em tempos de paz, os crimes 
previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal (Código Penal e Leis 
Esparsas) (art. 9º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017): a) quando 
praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma 
situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar 
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; e c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza 
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar 
da reserva, ou reformado, ou civil. Precedente STJ (CC 163365/MG, Rel. Min. Joel Ilan 
Paciornik, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/20). No caso, o fato situa-se, em princípio, na 
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o suposto crime militar (art. 9º, 
inciso II, "b" do Código Penal Militar). Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
103. Expediente: 1.34.001.003084/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1978/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 241-B da Lei n° 8.069/90. 

Comunicação de que determinado indivíduo possui, em tese, material com conteúdo de 
pornografia infantil em seu aparelho celular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 
Para se firmar a competência da Justiça Federal, são necessárias a prova da transnacionalidade 
da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, inciso 
V, da Constituição Federal. Acerca do tema, existe a Convenção Internacional sobre Direitos 
da Criança da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, não há 
elementos que indiquem a transnacionalidade da conduta no caso em análise, requisito também 
exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, 
consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. A 
extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio 
de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada 
no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata 
o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas 
a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 
não há que se cogitar na internacionalidade do resultado (STF RE 628624, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, 
Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, 
julgado em 14/05/2014, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 
13/03/2013, DJe 22/03/2013. 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, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Suspensão condicional do processo) 
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104. Expediente: 1.00.000.009623/2022-14 – Eletrônico 
(JF-PGN-0000850-78.2018.4.01.3906)  

Voto: 2074/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA RELACIONADA AO NÃO OFERECIMENTO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DE PRECLUSÃO NO CASO CONCRETO. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO 
SURSIS PROCESSUAL. 1. Ação Penal ajuizada em desfavor de acusada pela prática dos 
crimes previstos no art. 55 da Lei n° 9.605/98 c/c art. 2° da Lei n° 8.176/91, em concurso 
formal. Exploração ilícita de recurso mineral (ouro), sem licença do órgão ambiental 
competente e sem título autorizativo outorgado pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral DNPM. 2. No curso da instrução processual, a defesa impetrou habeas corpus no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF1, que anulou o recebimento da denúncia e 
determinou a prolação de nova decisão de admissibilidade em relação ao crime do art. 2º da Lei 
n° 8.176/91, com a necessidade de ratificação, ou não, do crime do art. 55 da Lei n° 9.605/98. 
3. Ao proceder à reanálise da denúncia, a Juíza Federal de primeiro grau considerou que houve 
prescrição quanto ao crime do art. 55 da Lei n° 9.605/98 (declarando a extinção da punibilidade) 
e determinou a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar sobre a possibilidade 
de acordo de não persecução penal quanto ao crime do art. 2º da Lei n° 8.176/91. 4. O 
Procurador da República oficiante ofereceu o ANPP à acusada, requerendo que, caso ela não 
concordasse com os seus termos ou não apresentasse resposta no prazo, fosse recebida a 
denúncia pelo crime do art. 2º da Lei n° 8.176/91. A defesa, no entanto, solicitou a intimação 
do MPF para que reformulasse a proposta de suspensão condicional do processo (que já havia 
sido oferecida anteriormente), por ser o sursis processual mais benéfico e menos oneroso à 
peticionante em detrimento do ANPP. 5. O Procurador da República oficiante entendeu que 
houve a preclusão consumativa para o oferecimento da suspensão condicional do processo, pois 
apesar de devidamente intimada para se manifestar anteriormente sobre o referido benefício, 
não houve resposta da ré quanto ao seu aceite ou não. Ressaltou, ainda, que a suspensão 
condicional do processo só é cabível após o recebimento da denúncia, enquanto o ANPP é 
instituto de natureza pré-processual e antecede o sursis. Dessa forma, considerando que no caso 
dos autos resta pendente o início da relação jurídico-processual (tendo em vista que o TRF1 
tornou nula a decisão de recebimento da denúncia no feito e determinou a prolação de nova 
decisão de admissibilidade em relação ao crime do art. 2º da Lei n° 8.176/91), bem como que 
apresentada proposta fundamentada pelo MPF tanto a ré quanto a sua defesa constituída não 
manifestaram interesse em prosseguir nas tratativas de ANPP (preferindo se manifestar 
exclusivamente acerca da proposta de sursis cuja preclusão se operou), requereu que fosse 
recebida a denúncia pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n° 8.176/91. 6. Tendo em 
vista a ausência de manifestação da ré/defesa com relação ao ANPP, a Juíza Federal decidiu 
pelo novo recebimento da denúncia quanto ao crime de usurpação de bem da União. Destacou 
que nada obstante o titular da ação penal deixar de fundamentadamente ofertar nova suspensão 
condicional do processo, considerando que houve a anulação da anterior decisão de 
recebimento da denúncia e determinada nova deliberação pelo Tribunal, a fim de afastar 
qualquer nova causa que possa ocasionar imbróglio jurídico, entendo como medida salutar o 
envio dos autos à CCR do MPF para avaliar se cabe a renovação da oferta de SCP. Ressalte-se 
que não há embargo ao prosseguimento da marcha processual, tendo em vista que o referido 
instituto é aplicado após a deflagração da ação penal, conforme se extrai do art. 89, §1º, da Lei 
n. 9.099/95. 7. Dessa forma, por aplicação analógica do art. 28 do CPP, a Juíza Federal 
determinou que fossem encaminhadas cópias dos autos à 2ª CCR/MPF, a fim de que se 
manifeste definitivamente sobre o tema da oferta de suspensão condicional do processo, 
considerando as peculiaridades do caso concreto. 8. De acordo com a Súmula n° 696 do STF 
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se 
recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao 
Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal. 9. Com a 
devida vênia do Procurador da República oficiante, verifica-se necessária a (re)análise da 
possibilidade de novo oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, no caso 
concreto. 10. Com relação ao argumento de que o sursis processual pressupõe que haja um 
processo instaurado (Lei n° 9.099/95, art. 89, § 1°), verifica-se que, logo após a manifestação 
do Ministério Público Federal, foi proferida decisão pela Juíza Federal de novo recebimento da 
denúncia quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 8.176/91. Superado, portanto, este ponto. 
11. Quanto à preclusão consumativa levantada, importante se observar as peculiaridades do 
caso. Em 30/07/2019, o Juízo Federal intimou o membro do MPF para se manifestar sobre a 
eventual proposta de suspensão condicional do processo. Em 24/09/2019, o Procurador da 
República ofereceu o referido benefício (no curso da ação penal), tendo a defesa se silenciado 
quanto à sua aceitação ou não. Necessário se considerar, entretanto, que em 08/2021 a decisão 
de recebimento da denúncia anterior foi anulada pelo TRF1 (e, por consequência, os atos 
subsequentes também), sendo que no voto proferido pela Desembargadora-Relatora foi 
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ressaltado que em homenagem aos direitos e garantias fundamentais contidos na nossa Carta 
Magna vigente, sobretudo no que diz respeito ao pleno exercício do contraditório e da ampla 
defesa, com a finalidade de afastar qualquer dúvida ou embaraço capaz de interferir nas 
referidas garantias constitucionais, por menor que sejam, entendo pela necessidade de declarar 
da nulidade da decisão pela qual a denúncia foi recebida com relação ao delito do art. 2º da Lei 
8.176/91, uma vez que nela o Juízo impetrado não ratificou o termo de recebimento da referida 
peça acusatória inicial, com relação ao delito do art. 55 da Lei 9.605/98, recebido anteriormente. 
Com estas considerações, CONCEDO, de ofício, a ordem de habeas corpus impetrada, para 
declarar a nulidade da decisão pela qual o Juízo impetrado recebeu a denúncia ofertada em 
desfavor da paciente pela prática do delito do art. 2º da Lei 8.176/91, sem prejuízo da prolação 
de nova decisão de admissibilidade da denúncia com relação ao sobredito delito, cumpridas as 
formalidades que deram causa a presente declaração de nulidade, assegurando-se o exercício 
do contraditório e da ampla defesa pela ora paciente. 12. Dessa forma, tendo em vista as 
particularidades acima referidas, em especial que a decisão de recebimento da denúncia anterior 
foi anulada (e, por consequência, todos os atos subsequentes), necessária a (re)análise da 
possibilidade de novo oferecimento do sursis processual. 13. Retorno dos autos ao Procurador 
da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para o oferecimento da proposta 
de suspensão condicional do processo à denunciada, salvo constatação de eventual não 
cumprimento de algum dos requisitos.  

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

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
105. Expediente: 1.00.000.009998/2022-76 – Eletrônico 

(JF-PB-0003265-13.2016.4.05.8200-
APN) 

Voto: 2036/2022 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. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCRs. 
ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de 
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de acusado pela 
prática do crime previsto no art. 168, § 1°, inciso III, do CP. 2. O Procurador da República 
oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo após o recebimento da 
denúncia, conforme jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 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 CCRs formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, a 
possibilidade do oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, 
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada 
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento 
da ação penal. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: É cabível o oferecimento 
de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar 
seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática 
da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam 
em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 
membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura 
medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não 
é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 
13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão. 6. 
Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de 
que o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata (rectius: eficácia 
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do 
surgimento da Lei nº 13.964/2019. 7. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento 
n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 8. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do acordo, no caso concreto.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução penal, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 
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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 
106. Expediente: JF-SAN-5007428-

12.2021.4.03.6104-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2124/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SANTOS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. DECISÃO 
JUDICIAL PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS 
AUTOS À 2ª CCR/MPF PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. A ANÁLISE DA 
PRESENTE HIPÓTESE PASSA DO CAMPO DAS ATRIBUIÇÕES PARA O 
CAMPO DAS COMPETÊNCIAS E EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA 
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DEVE SER RESOLVIDA NO ÂMBITO 
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.  

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

 
107. Expediente: JF-AC-1001348-

91.2020.4.01.3000-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2118/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO ACRE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível prática do delito de assédio sexual (Art. 216-A). Promoção 

de arquivamento. Indícios insuficientes de materialidade. Discordância do Juiz 
Federal. Elementos que indicam a prática de outros crimes sexuais. Valor probatório 
das declarações da vítima. Não homologação de arquivamento.  

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

 
108. Expediente: JF/JUI-1006281-

53.2020.4.01.3600-IPL - PJE 
- Eletrônico  

Voto: 2066/2022 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE JUÍNA 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DESCRITO NO ART. 183 DA LEI 

9.472/1997. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/2019). POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA 
ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 
183 da Lei 9.472/1997, tendo em vista as supostas atividades clandestinas desenvolvidas 
por rádio localizada em Colniza/MT, na frequência 93,1 MHz. 2. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento, nos seguintes termos: Ocorreu por 
diversas vezes a dilação de prazo sem qualquer êxito, ao final foi realizado o Mandado 
de Busca e Apreensão resultando na arrecadação do telefone celular e do Transmissor de 
Radiodifusão (p. 247/253), não obtendo utilidade para os fins da investigação na medida 
em que o investigado já foi indiciado, bem como a ANATEL informou a ausência de 
autorização da rádio e, por fim, o transmissor (peça que reforça a materialidade delitiva) 
da rádio foi apreendido. Considerando isso, não há justa causa para a continuidade deste 
procedimento criminal, em vista de que a peça que reforça a materialidade delitiva da 
rádio foi apreendida, não sendo razoável que o presente inquérito policial continue em 
trâmite por tanto tempo, carecendo o presente procedimento de justa causa. 3. 
Discordância da Vara Federal Única de Juína/MT, considerando necessário o 
aprofundamento das investigações, e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos 
do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Assiste razão ao Juiz ao 
alegar que foram identificados dois procedimentos instaurados em face de H. M. S. pelo 
desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações, um deles tramitando 
perante este Juízo, versando sobre a mesma rádio clandestina, com denúncia oferecida. 
Trata-se da ação penal nº 0000406-09.2017.4.01.3606 (IPL 0000357-
70.2014.4.01.3606), na qual H. M. S. foi condenado por desenvolver clandestinamente 
atividades de telecomunicação, no período de 23/10/2013 a 07/08/2014, na frequência 
93,1 MHz (). Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos da 
medida cautelar 362-92.2014.4.01.3606, no dia 07/08/2014, com apoio de agentes da 
ANATEL, a Polícia Federal identificou o funcionamento da rádio clandestina e 
interrompeu o funcionamento da atividade, apreendendo os equipamentos utilizados na 
prestação irregular de radiofusão. Ou seja, após a citada fiscalização e apreensão, 
realizada no dia 07/08/2014, que deu ensejo à ação penal supracitada, o investigado 
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supostamente deu continuidade à transmissão clandestina da Rádio (), configurando um 
novo crime, objeto dos autos em epígrafe, com a instalação de novos equipamentos para 
que a atividade interrompida pela ANATEL fosse retomada. Colhe-se do despacho de 
id. 734782494 que a citada Rádio estava em funcionamento até o dia 28/08/2021, quando 
foi cumprida a ordem de busca e apreensão no endereço onde estava instalada a rádio 
clandestina (processo 1006514-16.2021.4.01.3600), resultando na apreensão de um 
aparelho celular, bem como de um transmissor, peça que reforça a materialidade delitiva, 
que fora remetido à ANATEL para análise. Desse modo, forçoso concluir que há nos 
autos indícios que denotam fortemente a prática do crime de exploração clandestina de 
atividade de telecomunicação, bem como de sua autoria, o que torna prematuro o 
arquivamento do feito. Somente após o exaurimento das diligências capazes de apontar 
a potência efetiva irradiada pelo equipamento apreendido, e atestar a capacidade de 
provocar interferência relevante no regular funcionamento dos meios de comunicação 
devidamente autorizados, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem 
dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve 
promover, de forma segura, o arquivamento do processo. 5. Ademais, as informações 
acerca da potência efetiva irradiada pelo equipamento apreendido são imprescindíveis 
para análise quanto à aplicação do Enunciado 73/2a CCR, que assim dispõe: 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 irradiante 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. 6. Logo, não justifica, por ora, o arquivamento, sendo necessário o 
prosseguimento da apuração até o esgotamento das diligências necessárias para a 
elucidação dos fatos. 7. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao 
ofício originário para prosseguir 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.  

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

 
109. Expediente: JF-MBA-0003229-

07.2018.4.01.3901-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2095/2022 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MARABÁ 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DE 

EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, PARA 
MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado mediante portaria, visando apurar 
possível prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, ocorrida 
entre junho a setembro de 2011, tendo em vista as supostas operações bancárias 
fraudulentas em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal, com possível 
envolvimento de E.M.S.F, representante da empresa N.E.LTDA., e de A.G.S., fatos 
ocorridos no município de Marabá/PA. Consta dos autos que foram identificados 03 
(três) endereços IP que acessaram e fraudaram, no período de 30/06/2011 a 
08/09/2011, 51 (cinquenta e uma) contas da CEF. Também foram identificadas 09 
(nove) contas destinatárias, que são as destinatárias dos créditos ilegais. Todas estas 
contas estão vinculadas a 61 (sessenta e uma) agências da Caixa. 2. Conforme consta 
na informação policial de fls. 225 do IPL, através da interceptação da dados telemáticos 
realizado na Operação Zumbi da Polícia Federal, apurou-se que o proprietário do IP, 
no caso o usuário do e-mail relacionado, seria A.G.S., o qual já foi preso por fraude 
eletrônica por 2 (duas) vezes nos anos de 2001 e 2004. 3. A PF relatou o inquérito 
policial, sugerindo o seu arquivamento, pela falta de elementos materiais que 
ensejaram o início das investigações. O delegado alegou que tem-se a sensação de que 
falta a positivação (inserção) de informações que eram conhecidas pela autoridade 
policial que conduziu o inquérito, mas que a autoridade policial que ora preside não 
tem como 'adivinhar'. Sem positivação nos autos prejudica a análise desta autoridade. 
Parece-me que o inquérito foi desdobramento de outra investigação, mas não está nos 
autos. 4. O Procurador da República Oficiante, a despeito de afirmar que existem 
indícios de autoria, promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes argumentos: 
(i) não restou devidamente definida e comprovada a materialidade delitiva referente às 
fraudes bancárias descritas no relatório de análise n.º 309 (fls. 81/113). A formação do 
corpo de delito restou prejudicada, pela ausência de elementos materiais para sua 
comprovação; (ii) debilidade de materialidade delitiva, bem como patente ausência de 
elementos de informação concretos no presente Inquérito capazes de firmar a justa 
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causa para o oferecimento de uma denúncia em face dos investigados; (iii) aplicação 
da Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR, diante da inexistência de linha investigatório 
potencialmente idônea. 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) a linha de raciocínio seguida 
pelo Parquet sugere provável extravio dos documentos que justificaram o início desta 
investigação (ou o seu desdobramento a partir de outra), ou ausência de juntada 
daqueles pela Autoridade responsável pela respectiva instauração o que, em todo caso, 
estaria por prejudicar, neste momento, a definição do objeto da investigação, muito 
embora entenda subsistir indícios suficientes de autoria dos investigados E.M.F e 
A.G.Squanto a crimes patrimoniais praticados através da rede mundial de 
computadores, através do IP fixo localizado em Marabá/PA. Ora, o próprio Despacho 
n. 278/2018-GAB/DPF/MBA/PA (ID 367988946, fl. 04), seguinte à Portaria de 
instauração desta investigação, faz expressa referência ao IPL de que esta teria 
decorrido (a saber, IPL n. 533/2012 DELEFAZ/SR/PF/PA, Protocolo SEI n. 
08200.003754/2012-19). Inobstante, não consta deste caderno apuratório qualquer 
diligência no sentido de ter tentado obter cópia daqueles autos por exemplo, mediante 
expedição de Ofício ao órgão policial competente. (ii) há outras linhas viáveis no 
sentido de identificar o aludido objeto inicial das investigações, que, segundo entende 
o Parquet e a Autoridade Policial Federal, estariam comprometendo a positivação de 
informações que teriam conduzido à instauração das investigações ou o seu 
desmembramento a partir de outra e, consequentemente, a confirmação da 
materialidade delitiva; (iii) a título de exemplo, mencione-se a expedição de Ofício ou 
mesmo oitiva da Autoridade Policial Federal que teria instaurado a investigação (que, 
segundo os fundamentos ora formulados para o arquivamento pretendido, teria deixado 
de documentar nos autos o objeto inicial da investigação), no sentido de se tentar 
esclarecer sobre a ausência das peças/informações reputadas faltantes; ou mesmo a 
expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal requisitando informações, já que o 
apuratório revela que através de contas vinculadas à referida empresa pública federal 
teriam sido praticados os prováveis crimes objeto da investigação; (iv) admitir que a 
alternativa aplicável, de plano, ao caso (repita-se, de suposta falha de instrução quando 
da instauração do IPL, conforme declarado no Relatório Policial e ratificado na Cota 
do MPF) seria o arquivamento da investigação, traduziria verdadeira disponibilidade 
da ação penal medida esta que, para além de incompatível com o ordenamento pátrio, 
só se agrava frente ao reconhecimento expresso, pela DPF e pelo MPF, da existência 
de indícios de autoria delitiva no que se refere aos investigados; (v) ausência de prévio 
esgotamento das alternativas viáveis à identificação do exato objeto da investigações, 
a partir de diligências sugeridas nesta Decisão ou outras que se visualizem possíveis e 
eficazes aos esclarecimentos reputados faltantes e essenciais. 7. Relevância, no caso 
concreto, da argumentação apresentada pelo Juiz Federal para o não acolhimento do 
arquivamento, haja vista que subsistem, conforme reconhecido pelo Membro do MPF 
oficiante, indícios de autoria da prática criminosa. Além disso, não houve esgotamento 
das diligências necessárias ao esclarecimento da materialidade delitiva, não se 
evidenciado a ausência de linha investigatória idônea. 8. Necessidade de 
aprofundamento das investigações, reiterando-se as sugestões de diligências apontadas 
pelo magistrado, sem prejuízo de outras que entender pertinentes para melhor 
esclarecimento dos fatos. Arquivamento prematuro. 9. Não homologação do 
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, 
propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante 
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro 
membro para tanto.  

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

 
110. Expediente: JF/PR/FOZ-5017737-

87.2021.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 1982/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. 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 pelo ora noticiado (12 aparelhos de aspirar pó, 
no valor total estimado de R$ 28.384,29). 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. 
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Discordância do Juízo federal. Argumento, em síntese, de que a reiteração delitiva afasta a 
incidência do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior 
à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se o 
Enunciado 49 deste Colegiado: Aplica-se o princípio da insignificância penal ao 
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda 
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, 
ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 
(cinco) anos. 6. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não 
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em 
períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de 
R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 
08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se mostra 
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos 
tributos iludidos pelo contribuinte levando em consideração todas as apreensões totalizar 
valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse 
fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do 
art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante 
para fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal 
deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos 
problemas sociais. 8. Na hipótese, consoante observando pelo magistrado: Além de, no 
processo, haver notícia de fatos anteriores (entre julho/2019 e agosto/2020), a quantidade 
de produtos descaminhados no presente caso (ocorrido em março de 2021) revela intenção 
de mercancia. 9. Assim, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento 
majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos cinco 
anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui 
intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela. 10. Não homologação 
do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, 
propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se à oficiante que, 
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para tanto. 11. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto 
probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos demais procedimentos 
investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser instaurados 
em desfavor do ora noticiado pela prática do crime de descaminho.  

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

 
111. Expediente: JF/PR/GUAI-5000697-

13.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 2089/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de descaminho. Noticiado que foi 

abordado por equipe da Receita Federal transportando, após importar, mercadorias de 
origem estrangeira, sem comprovação da regular introdução em território nacional. O valor 
estimado dos tributos iludidos foi de R$ 511,10. Promoção de arquivamento, com base no 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo federal, ao argumento de que a 
reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 
do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo 
consta, o ora noticiado registra apenas uma outra apreensão de mercadorias estrangeiras, de 
valor que não ultrapassou o da cota permitida (US$ 300,00). Autuação esta que não podem 
ser considerada para efeito de reiteração na esfera penal, uma vez que as mercadorias foram 
avaliadas abaixo da cota de isenção vigente estabelecida pela Receita Federal para entrada 
de mercadorias estrangeiras no país (Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). Conforme o 
Enunciado nº 74/2ª CCR: A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das 
cotas de isenção fixadas pela Receita Federal, mas, em desacordo com os critérios 
quantitativos e temporais preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na 
esfera criminal, sendo irrelevante a existência de reiterações no crime de descaminho. 
Quanto ao caso em análise, inexistindo reiteração e tendo em vista o valor do tributo iludido 
(R$ 511,10), cabível é a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do Enunciado 
nº 49/2ª CCR: Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes 
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da 
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na 
mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. Manutenção do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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112. Expediente: JF/PR/LON-5003082-
79.2022.4.04.7001-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 2063/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO DE MEDIDAS 
COERCITIVAS NA ESFERA CÍVEL. DIREITO PENAL QUE DEVE SER UTILIZADO 
DE FORMA SUBSIDIÁRIA (ULTIMA RATIO). ENUNCIADOS 61 E 75 DA 2a CCR. 
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada a partir do 
recebimento de peças extraídas de uma reclamatória trabalhista para apurar a suposta 
prática do delito previsto no art. 330 do CP, uma vez que a investigada recusou a prestar 
informações determinadas em mandados judiciais. 2. O Procurador da República promoveu 
o arquivamento, alegando que os fatos em apreço são atípicos e qualificam-se como 
penalmente irrelevantes, na medida em que o Direito Penal, ultima ratio, deve atuar quando 
outros ramos do ordenamento jurídico não tenham força suficiente para coibir a infração, 
seja de forma preventiva ou punitiva. Para a configuração do delito de desobediência, é 
mister que inexista a previsão de sanção específica de cumprimento à ordem judicial. No 
caso em tela, porém, existe penalidade de natureza civil prevista para hipótese de eventual 
descumprimento. 3. Discordância do Juiz, por entender que a investigada era depositária 
de veículo (ev. 1.2, p.2) e se recusou a prestar informações determinadas em mandados 
reiterados do Juízo da 02ª Vara de Trabalho de Apucarana. Não há no referido documento 
informação suficiente acerca de qual seria a informação determinada nos mandados não 
prestados. Tratando-se de informações sobre o veículo, existe ainda a possibilidade de 
cumulação de sanções, por ser depositária. E mesmo que se trate a respeito da posição de 
administradora da reclamada, o dispositivo supramencionado cumula expressamente as 
sanções. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Em que pese a notícia do descumprimento de 
decisão judicial, não se justifica, na hipótese, a persecução penal quando há, no 
ordenamento jurídico, outros mecanismos de efetivação dos comandos jurisdicionais, a 
exemplo da aplicação de multa e da adoção de medidas cautelares outras. 6. De acordo com 
o Enunciado 61 da 2ª CCR: Para a configuração do crime de desobediência, além do 
descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão 
de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem 
seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. O cumprimento da ordem, 
ainda que tardio, também afasta a tipificação e a inexistência de prova quanto à ciência 
pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la caracteriza falta de justa causa. 
7. Sobre o tema, a 2a CCR também possui o Enunciado 75, que assim dispõe: Não configura 
a prática do crime de desobediência (CP, art. 330) o descumprimento de ordem judicial de 
penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada. A conduta constitui 
ato atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada multa de até 20% do valor 
atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual 
ou material (CPC, art. 774). 8. Nesse sentido, a jurisprudência firmou orientação segundo 
a qual, para configurar o crime de desobediência, não basta o descumprimento de ordem 
legal emanada por funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção 
administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato 
(HC 348.265/SC, STJ, 5ª Turma, DJe de 26/08/2016). 9. O CPC prevê diversos 
instrumentos para salvaguardar a efetivação de suas decisões judiciais, devendo o Direito 
Penal ser aplicado apenas de forma subsidiária (como ultima ratio). 10. Precedentes 
congêneres da 2a CCR: JF/URA-1005711-43.2020.4.01.3802-IP, Sessão 840, de 
14/03/2022; JF/PR/LON-5013261-09.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA, Sessão 817, de 
09/08/2021; 1.33.000.001903/2020-63, Sessão 790, de 23/11/2020; JF/PR/LON-5025854-
41.2019.4.04.7001-SEM_SIGLA, Sessão 759, de 27/01/2020. 11. Manutenção do 
arquivamento.  

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

 
113. Expediente: JF-RJ-5005131-

61.2021.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 2064/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA O 

INSS. SUPOSTA FRAUDE AO PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO. 
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). 
POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DOS 
FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial 
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instaurado após provocação do Ministério do Trabalho, em razão de inconsistências 
detectadas em 33 (trinta e três) benefícios de seguro-desemprego, relativos a mesma 
empresa. Os elementos comuns de irregularidade são: as GFIPs tinham lançamentos 
com data de processamento no mesmo dia e em todos os casos havia sido feita uma 
única contribuição de FGTS no valor de R$ 2,00 (dois reais). 2. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento, alegando que a investigação 
administrativa não se aprofundou porque a empresa está inativa desde 2018. E sem o 
aprofundamento da investigação administrativa, é preciso reconhecer que os indícios 
usados para a instauração do inquérito são muito tênues e não justificam a manutenção 
da investigação. Os elementos de auditoria apontados pelo Ministério da Economia 
podem ter explicações múltiplas, entre elas eventuais dificuldades financeiras da 
empresa. Vale observar que a coincidência de datas no encerramento dos vínculos é 
contemporânea ao encerramento da empresa. 3. Discordância da 8a Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, considerando necessário o aprofundamento das 
investigações, e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP 
(com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Assiste razão à Juíza ao alegar que, por 
um lado, é plausível a afirmação de que os elementos de auditoria apontados podem 
ter explicações múltiplas, até mesmo as eventuais dificuldades financeiras da empresa, 
por outro lado tais explicações podem referir-se a atos criminosos que demandam a 
continuidade das apurações. Registro que não foi realizada nenhuma diligência para 
apurar se os benefícios foram efetivamente pagos ao final, ou se foi mantido o seu 
bloqueio. Também não foi ouvido nenhum segurado, nem mesmo por amostragem, 
para se apurar a veracidade do vínculo empregatício com a empresa (). Por fim, não 
foram levantados dados sobre forma e local dos requerimentos de seguro-desemprego 
para verificar se há algum tipo de ligação espúria entre eles. 5. Logo, não justifica, por 
ora, o arquivamento, sendo necessário o prosseguimento da apuração até o 
esgotamento das diligências necessárias para a elucidação dos fatos. 6. Não 
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguir 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.  

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

 
114. Expediente: JF-RJ-5020688-

54.2022.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 2105/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime previsto 

no art. 337-A do CP (sonegação de contribuição previdenciária), no período de agosto 
de 2009 a dezembro de 2011. Consta de Representação Fiscal para Fins Penais que 
determinada empresa teria cedido alguns dos seus empregados para outra pessoa 
jurídica, os quais, nesse período, teriam sido expostos, de modo habitual e 
permanentemente, no exercício de suas atividades, ao agente físico "ruído" acima do 
limite de tolerância e ao agente químico "benzeno". Ocorre que, no referido período, a 
empresa teria supostamente omitido, nas GFIPs (incluindo o décimo terceiro salário de 
2009, 2010 e 2011), o fato de que seus empregados cedidos trabalharam em condições 
especiais, com exposição aos mencionados agentes nocivos. Assim, em decorrência 
dessas supostas falhas de informação em suas GFIPs, a empresa teria deixado de 
efetuar o recolhimento de contribuição previdenciária relativa à contribuição adicional 
para custeio de aposentadoria especial decorrente da exposição habitual e permanente 
de parte dos empregados da sociedade de economia mista. Consta dos autos que o 
crédito tributário em tela é objeto da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5001695- 
54.2018.4.02.5116/RJ, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Macaé/RJ, tendo sido efetuado o seu depósito judicial integral, no dia 09/11/2018, 
no valor de R$ 11.292.147,28. A Receita Federal informou que a Delegacia da Receita 
Federal em Macaé/RJ efetuou a suspensão da exigibilidade do crédito em questão (o 
Documento 10, Página 95). A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos: (i) o crédito tributário encontra-
se com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso II, do Código 
Tributário Nacional, em razão de depósito de seu montante integral, no dia 09/11/2018, 
no valor de R$ 11.292.147,28, conforme decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara 
Federal de Macaé/RJ, no curso da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5001695-
54.2018.4.02.5116/RJ, a qual está aguardando juízo de admissibilidade de recurso 
especial e/ou recurso extraordinário, não havendo procedimentos a serem adotados no 
momento no âmbito da Receita Federal; (ii) Aplicação por analogia do enunciado 19 
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da 2ª CCR, cabível o arquivamento de investigações também nos casos de crime 
material contra a ordem tributária em que o crédito tributário se encontrar suspenso 
pelo depósito judicial integral do montante devido, que é precisamente a hipótese 
destes autos, restando inviabilizada a persecução penal no presente feito, à luz do teor 
da Súmula Vinculante nº 24. Discordância do Juízo Federal, por entender que a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito em ação cível na qual se 
discute a legalidade da autuação não se encontra no rol taxativo de causas de suspensão 
da pretensão punitiva do Estado, sejam aquelas previstas no art. 116 do Código Penal, 
sejam aquelas contempladas em leis especiais. Remessa dos autos nos termos do art. 
28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Revisão de Arquivamento. Respeitadas 
as razões invocadas pelo Juízo Federal, verifica-se, na hipótese, que a sonegação 
tributária veiculada nos autos está sendo discutida em ação anulatória, estando a 
exigibilidade do débito suspensa em face do depósito do montante integral, conforme 
informado pela Secretaria Especial da Receita Federal (documento 18.1). Além disso, 
a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 2ª Região informou que o crédito 
tributário em questão ainda não havia sido inscrito em Dívida Ativa da União, não 
estando, portanto, sob a administração do referido órgão (documento 18). Assim, 
observa-se que o crédito tributário se encontram com a exigibilidade suspensa, 
existindo a possibilidade de sua desconstituição, uma vez que a Ação Anulatória de 
Débito Fiscal supramencionada pleiteia a declaração de nulidade dos procedimentos 
administrativos fiscais em questão. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos 
termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, ou seja, por concessão de decisão 
judicial, injustificável prosseguimento do presente feito. Aplicação analógica do 
Enunciado 2ª CCR nº 19, que estabelece: Suspensa a pretensão punitiva dos crimes 
tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação 
correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese 
do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11. Diante 
desse panorama, mostra-se razoável o arquivamento do procedimento investigatório, 
sem prejuízo de reabertura das investigações, caso os referidos processos fiscais 
indiquem a prática do crime previsto no art. 377-A, CP. Homologação do 
arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. Precedentes 2ª CCR: NF - 
1.34.010.000380/2021-62 , 837ª Sessão de Revisão Ordinária 07-2-2022, Relator: 
Carlos Frederico Santos; JF/ROO-1001797-86.2020.4.01.3602-INQ , 839ª Sessão 
Revisão Ordinária de 21-02-2022, Relator: Francisco de Assis Vieira Sanseverino; 
todos decididos por unanimidade)  

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: JFRS/SMA-5000029-

41.2019.4.04.7116-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2091/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTA MARIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE RACISMO POR MEIO DE SÍTIO 

ELETRÔNICO HOSPEDADO NA INTERNET. CRIME FORMAL, QUE ESTARÁ 
CONSUMADO COM A SIMPLES PUBLICAÇÃO DA MENSAGEM RACISTA. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a 
prática do crime previsto no art. 20, § 2º da Lei n. 7.716/89, consubstanciado na publicação 
de comentário de cunho racista, na área de comentários do sítio eletrônico da revista Vogue 
: Um usuário, inicialmente identificado como P.S., ao se manifestar sobre matéria 
publicada a respeito de uma atriz e modelo com fenótipo caucasiano (pele branca, com 
cabelo e olhos claros), fez o seguinte comentário: isso sim é beleza pura, não essas crioulas 
do cabelo duro e gengivas pretas. . 2. Após algumas diligências, foi solicitado informações 
ao Google Brasil, o qual promoveu o encaminhamento dos dados cadastrais do indivíduo 
relacionado à conta de e-mail utilizada para a publicação do comentário. Desse modo, 
chegou-se à identificação de F.W.W., o qual, ao ser ouvido em sede policial, preferiu se 
manter em silêncio. 3. O Procurador da República Oficiante promoveu o arquivamento do 
feito, sob os seguintes argumentos: (i) o primeiro ponto a indicar o arquivamento é que não 
está clara a intenção do agente de discriminar, eliminar a vida ou direitos de negros ou, 
ainda, disseminar ódio; (ii) somente se pode admitir a restrição da liberdade de expressão 
em um estado democrático de direito, ainda mais diante da tutela criminal, quando a lesão 
aos bens jurídicos é clara e manifesta. Havendo dúvida sobre a intenção do agente, não se 
pode admitir a incidência do direito penal; (iii) o direito penal é a ultima ratio. 4. O 
Magistrado da 2ª Vara Federal de Santa Maria, discordou do pedido de arquivamento, 
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aduzindo que: (i) o exame da afirmativa publicada na reportagem da revista Vogue revela 
que, diferentemente de um comentário crítico à imagem física de uma específica pessoa 
negra individualizada - o que já seria reprovável -, no caso em tela, o indivíduo registrou 
seu comentário fazendo alusão a características inerentes ao fenótipo da pessoa de raça 
negra, claramente com a intenção de desprezar e macular a aparência de toda e qualquer 
mulher pertencente à raça negra pela simples e única condição de ser negra; (ii) ouso 
discordar do parecer do douto Procurador da República, verificando suficientemente nas 
citadas palavras o necessário dolo para fins de oferecimento da denúncia. 5. Promoção de 
arquivamento e remessa dos autos à 2a CCR/MPF (art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 
75/93). 6. Assiste razão ao Magistrado. 7. Sobre a materialização do discurso criminoso, o 
STF assim já se manifestou: O discurso discriminatório criminoso somente se materializa 
após ultrapassadas três etapas indispensáveis. Uma de caráter cognitivo, em que atestada a 
desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outra de viés valorativo, em que se assenta 
suposta relação de superioridade entre eles e, por fim; uma terceira, em que o agente, a 
partir das fases anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, 
eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende 
inferior (RHC 134.682/BA, Primeira Turma, DJe-191, divulgado em 28.08.2017, 
publicado em 29.08.2017). 8. No caso, observa-se, em princípio, a materialização do crime 
previsto no art. 20 da Lei 7.716/89, com a qualificadora de seu § 2º, uma vez que a 
publicação (i) demonstra a crença de que certas pessoas são inferiores em razão da cor da 
pele, (ii) expressa essa falsa ideia de superioridade e (iii) reforça e incita na sociedade ideais 
deturpados de exploração e dominação, bem como de redução de direitos fundamentais do 
diferente que compreende como inferior. 9. Diversamente do que consta da promoção de 
arquivamento, restam caracterizados os elementos que indicam a materialidade da conduta, 
bem como o dolo do agente, o qual se evidencia pela finalidade de atribuir qualificações 
negativas genéricas a um grupo de pessoas, visando atingir diretamente a dignidade ou 
respeitabilidade desse grupo perante a coletividade, revelando um intuito de discriminar, 
humilhar, desprezar. 10. Cumpre observar, ainda, que se trata de crime formal, ou seja, não 
se exige, para a consumação, a produção de qualquer resultado naturalístico. O delito em 
questão estará consumado com a simples publicação da mensagem racista, 
independentemente de que outra pessoa, de fato, passe a ter preconceito ou pratique atos 
de discriminação. Nesse contexto, cumpre ressaltar que, embora a manifestação interna de 
pensamento não admita a criminalização, por falta de lesividade, é típica a conduta de 
propagar o preconceito, por indução ou incitação, sendo essa conduta lesiva ao pluralismo 
e respeito a minorias acolhidas pela Constituição Federal. 11. Precedentes congêneres da 
2ª CCR: NF 1.29.000.003795/2018-71, 730ª Sessão de Revisão, de 26/11/2018; JF-RJ-
5066737-61.2019.4.02.5101-PIMPCR, 763ª Sessão de Revisão, de 09/03/2020; JF/MT-
1015339-17.2019.4.01.3600-INQ, 777ª Sessão de Revisão, de 03/08/2020; NF 
1.33.007.000004/2021-64, 799ª Sessão de Revisão, de 22/02/2021. 12. Além disso, não há 
que se falar em exercício da liberdade de expressão quando esse se apoia em teses 
discriminatórias que visam marginalizar grupos e minorias. Prevalece em nosso país o 
entendimento de que o discurso de ódio não é protegido pela Constituição Federal, uma 
vez que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, podendo a pessoa que proferiu 
tal discurso ser punida em caso de abuso. 13. Em recente julgamento proferido pelo STF, 
nos autos da AP 1044/DF, datado de 20 de abril de 2022, caso envolvendo Deputado 
Federal; foi ressaltado que: A Constituição não garante liberdade de expressão como 
escudo protetivo para prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso 
contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício 
deturpado de liberdade inexistente de expressão." (STF, AP nº 1044/DF, Relator: Ministro 
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2022). 14. Nesse sentido, 
precedentes congêneres da 2ª CCR: NF 1.29.000.003795/2018-71, 730ª Sessão Ordinária 
de Revisão, de 26/11/2018; JF-RJ-5066737-61.2019.4.02.5101-PIMPCR, 763ª Sessão 
Ordinária de Revisão, de 09/03/2020; JF/MT-1015339-17.2019.4.01.3600-INQ, 777ª 
Sessão Ordinária de Revisão, de 03/08/2020; NF 1.33.007.000004/2021-64, 799ª Sessão 
Ordinária de Revisão, de 22/02/2021. 15. Indícios suficientes materialidade e autoria. 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.  

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/URA-1002958-

16.2020.4.01.3802-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2123/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG  

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

LINHA INVESTIGATIVA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. OUTRAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
possível ocorrência do delito tipificado no art. 171 do Código Penal, tendo em vista 
suposta fraude nas emissões de cheque de cliente da Caixa Econômica Federal, de nome 
H.L.N.. Consta dos autos que a vítima teve seu talão extraviado, sendo compensados os 
cheques de número 900020, de R$ 1.500,00, no dia 16/08/2018, o qual foi depositado na 
agência 1538 da CAIXA, Ag. São Benedito/Uberaba, tendo como favorecido o 
T.L.LTDA; e 900023, de R$ 1.900,00, compensado no dia 23/10/2018, o qual foi 
depositado na conta bancária 5638-4, agência 3653 da CAIXA, sendo favorecido W.N., 
mediante falsificação da assinatura do emitente. 2. A representante da T.L.LTDA prestou 
declarações assegurando que N.C. seria a pessoa que teria depositado o cheque. N.C., por 
sua vez, informou que na época da emissão do cheque em 2018, costumava receber vários 
dos pagamentos de aluguéis através do cheque; que não é possível precisar quem pode ter 
repassado o cheque de folhas 14 para o declarante; que não inseriu dados falsos no cheque 
apresentado a T.L.LTDA; que não sabe informar qual de seus inquilinos que pode ter 
repassado o cheque objeto da investigação; que não possui informação que possa 
esclarecer quem pode ter preenchido o cheque. 3. No tocante ao cheque 900023, de R$ 
1.900,00, compensado no dia 23/10/2018, promoveu-se a oitiva de W.N., o qual informou 
que não conhece o cheque de folhas 13; que não é titular da conta bancária apontada no 
documento de folhas 04; que sua agência da CEF é a de nº 0160, sendo que a conta é 
12593-0; que a conta bancária referida é a única de sua titularidade. 4. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento de que: (i) 
considerando as declarações prestadas, não é possível identificar os autores do delito, já 
que N.C. justifica que não consegue precisar quem repassou o cheque a ele, vez que 
recebia uma grande quantidade de cheques como pagamento de aluguéis de seus 
inquilinos. De seu turno, W.N. manifesta que não reconhece o cheque e nega a titularidade 
da conta bancária apontada no documento; (ii) não foi realizada análise pericial nas folhas 
de cheque, vez que as assinaturas ali apostas não possuem condições mínimas para tanto; 
(iii) não foi possível colher elementos outros como registros de câmeras de segurança do 
estabelecimento lotérico, pelo que, esgotadas as diligências investigativas, não foi 
possível identificar a autoria delitiva ou mesmo mínimos indícios desta, inexistindo linha 
apuratória potencialmente idônea para o prosseguimento da persecução penal. 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) verifico ser indispensável, in casu, a realização de 
diligências, no sentido de esclarecer de quem seria a titularidade da conta bancária nº 
5638-4, já que a Autoridade Policial baseou-se unicamente nas declarações prestadas por 
W.N. para descartar a titularidade deste, as quais vão de encontro às informações 
fornecidas pela Caixa Econômica Federal nos autos; (ii) entendo que deve ser confirmada 
a veracidade da informação de que a conta não é da titularidade de W.N. e, caso realmente 
não seja, deve ser identificado o nome e as informações do verdadeiro titular da referida 
conta bancária, para posterior realização diligências. 7. Relevância, no caso concreto, da 
argumentação apresentada pelo Juiz Federal para o não acolhimento do arquivamento. 8. 
Em verdade, não constam dos autos a documentação referente à abertura da conta 
bancária nº 5638-4, agência nº 3653, da Caixa Econômica Federal, tendo sido informado 
pela instituição bancária apenas os dados de identificação do investigado W.N. 
(Documento ID 23714443, fl. 31). Além disso, a despeito da informação de 
impossibilidade de exame grafotécnico em relação às assinaturas apostas nos cheques, é 
possível verificar que no cheque referente ao Documento ID 23714443, fl. 14, consta 
escrito, por extenso, o nome do investigado W.N., cuja escritura se assemelha àquela 
aposta por ele no termo de declarações prestadas perante a autoridade policial 
(Documento ID 693630471); o que pode viabilizar a realização do exame pericial. 9. Há 
elementos nos autos que denotam a materialidade delitiva. Além disso, conforme sugerido 
acima, faz-se possível a realização de outras diligências que permitam corroborar a 
autoria dos fatos. Arquivamento prematuro. 10. Não homologação do arquivamento e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o 
acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em 
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.  

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

 
117. Expediente: JF/JOI/SC-5018463-

46.2021.4.04.7201-PROEJES - 
Eletrônico  

Voto: 2082/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
JOINVILLE 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: AÇÃO PENAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 

8.137/90, ART. 2º, I. DENÚNCIA OFERTADA COM REQUERIMENTO DE 
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERTA DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO 
PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO E REMESSA DO FEITO PELO JUÍZO 
FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO 
ANTERIOR À LEI 13.964/19). CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO (LEI Nº 
9.099/95, ART. 82), NO CASO NÃO INTERPOSTO PELO MPF, QUE FOI 
DEVIDAMENTE INTIMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MAS RENUNCIOU AO 
PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. COMPENSAÇÃO NÃO 
HOMOLOGADA PELO FISCO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE 
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU DE FRAUDE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO, A EXEMPLO DE CASOS ANÁLOGOS. HIPÓTESE 
DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de Ação Penal proposta pelo 
Ministério Público Federal em face de A.C. da S.C. e de E. de A., em razão da prática, em 
tese, do crime descrito no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90. A peça acusatória está instruída 
com a Representação Fiscal para Fins Penais, na qual se relata, em suma, que A. da S. C. 
e E. de A., sócios da pessoa jurídica F. I. LTDA, transmitiram declaração (DCOMP) 
compensando vários débitos tributários (IRPFM, PIS/PASEP, IRPJ, CSLL e COFINS), no 
valor total de R$ 242.095,11, com a utilização de crédito decorrente de suposto saldo 
negativo de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) apurado no 1º trimestre de 2018, 
no valor de R$ 245.000,00, correspondente à inexistente retenção de imposto de renda 
sobre aplicação financeira na fonte. 2. Reportando-se a casos semelhantes, o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Joinville/SC identificou hipótese de atipicidade no fato narrado, 
indeferindo o pedido de designação de audiência para oferecimento de proposta de 
transação penal aos denunciados e determinando a remessa do feito, por analogia ao art. 
28 do CPP, a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Expedida e certificada a 
intimação eletrônica, o Procurador da República oficiante tomou ciência do ato, com 
renúncia ao prazo para interposição de recurso. 4. A presente remessa não deve ser 
conhecida. 5. O art. 62 da LC nº 75/93 estabelece a atribuição das Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF para se manifestar acerca do arquivamento de inquérito policial, 
inquérito parlamentar ou peças de informação e deve ser interpretado em conjunto com o 
art. 28 do CPP, que prevê a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público 
sempre que o juiz discordar das razões invocadas pelo órgão ministerial. Por sua vez, a Lei 
nº 13.964/19, deu nova redação à regra do art. 28 do CPP. Em 22/01/2020, o STF deferiu 
medida cautelar e suspendeu sine die, ad referendum do Plenário, a alteração do 
procedimento de arquivamento do inquérito policial (item b1) (ADI 6.298, ADI 6.305 
MC/DF, DJE, 03/02/2020). Desta forma, para evitar vácuo normativo, em face da 
suspensão cautelar deferida pelo Relator, cabe observar a regra do art. 28 do CPP, anterior 
à citada alteração legislativa. Com efeito, mesmo na redação anterior, a regra do art. 28 do 
CPP não deve ser interpretada de modo literal; é necessária interpretação sistemática que 
leve em conta as regras previstas no art. 129, I, da CF, no art. 62, IV, da LC nº 75/93 e na 
Orientação Conjunta do MPF n° 01/2015. Em análise conjunta das citadas regras, verifica-
se a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial 
ou peças de informação pelo órgão do Ministério Público ser submetida diretamente ao 
Judiciário, para análise e eventual homologação. 6. Contudo, não é a hipótese dos autos. 
Aqui, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os investigados A. da S.C. e 
E. de A. pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 e, como a 
pena máxima do referido delito não ultrapassa 2 (dois) anos, requereu fosse designada 
audiência para oferta da proposta de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 
9.099/95, sugerindo a prestação de serviços à comunidade por um período de 3 (três) meses 
e o pagamento de multa pecuniária no montante de R$ 5.000,00. O Juízo de primeiro grau, 
vislumbrando caso de atipicidade do fato descrito, indeferiu o pedido de designação de 
audiência para o oferecimento da proposta de transação penal aos autores do ilícito penal 
e determinou a remessa do feito a esta 2ª CCR, por analogia ao art. 28 do CPP. 7. Essa 
análise judicial antecipada, reconhecendo a atipicidade das condutas, na verdade, equivale 
à rejeição da denúncia, contra a qual cabe o recurso de apelação, nos termos do art. 82 da 
Lei nº 9.099/95. No presente caso, ressalte-se, houve ciência da intimação eletrônica por 
parte do Procurador oficiante, com renúncia ao prazo para apelar, restando transitada em 
julgado a referida decisão. Não há se falar, portanto, em remessa do feito à 2ª CCR para 
exame da matéria em sede revisional, por aplicação analógica do art. 28 do CPP. 8. De 
qualquer sorte, a conclusão pela atipicidade da conduta não merece reparos. Aos 
02/04/2019, os sócios da referida pessoa jurídica transmitiram declaração de compensação 
à Receita Federal do Brasil, informando a existência de créditos relativos a saldos 
negativos de IRPJ, supostamente apurados no 1º trimestre de 2018. No entanto, a 
compensação não foi homologada pelo fisco, tendo em vista que os créditos eram 
inexistente, conforme a RFFP. Após foi lavrado auto de infração, não havendo 
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informações sobre pagamento dos valores ou existência de parcelamento. 9. Ao que se 
tem, não há que se falar em supressão ou redução de imposto, de maneira a enquadrar a 
conduta em um dos tipos penais previstos na Lei nº 8.137/90. O débito da pessoa jurídica 
perante o fisco, referente ao IRPJ compensado irregularmente, permanece incólume, sendo 
que, nesse ponto, a inadimplência não configura crime. Tem-se, na espécie, mera infração 
administrativa já punida com aplicação de multa regulamentar. 10. A conduta objeto desta 
investigação consistiu na compensação indevida de tributos federais, inexistindo 
comportamento de natureza fraudulenta, elemento necessário para a configuração tanto do 
delito previsto no art. 1º, I, quanto do tipo penal descrito no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90. 
É, portanto, atípica, sobretudo porque a compensação indevida foi informada ao fisco que, 
por sua vez, não a homologou, tendo rejeitado manifestação de inconformidade 
apresentada pela pessoa jurídica, na qual requereu, inclusive, o cancelamento da DCOMP 
por divergência com a declaração de rendimentos da pessoa jurídica (DIPJ). 11. 
Arquivamento requerido pelo próprio Ministério Público Federal em casos análogos: 
Procedimentos nº 5018197-59-59.2021;4.04.77201, nº 5018274-68.2021.4.04.7201 e nº 
5019472-31.2021.4.04.7201 12. 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). 

 
118. Expediente: JF/MG-0022328-

38.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 2090/2022 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. CRIME DE 

INTRODUÇÃO DE MOEDA FALSA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 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 do réu A.A.D.S, denunciado nos autos da ação 
penal; na qual solicita a celebração de acordo. Consta dos autos que o investigado foi 
denunciado pela prática da conduta prevista no art. 289, §1º, do Código Penal, por 
introduzir moeda falsa em circulação. Denúncia oferecida em 07/01/2021, e recebida em 
24/09/2021. 2. O Procurador da República oficiante, no momento de oferecimento da 
denúncia, considerou não ser cabível o ANPP sob o argumento de que: não consta dos 
autos a confissão de A.A.D.S.. Assim, ausente um dos requisitos objetivos, inaplicável o 
novel instituto previsto na Lei 13.964/2019 . 3. Em sede de resposta preliminar, a Defesa 
interpôs recurso pugnando que os autos retornassem ao Ministério Público para que 
avaliasse a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal ANPP, e em caso 
de recusa fossem os autos encaminhados para a instância superior do MPF, nos termos 
do artigo 28-A, §14 do CPP. 4. Novamente intimado, o MPF reiterou a recusa em 
oferecer o ANPP, agora sob o argumento de impossibilidade de proposição do acordo 
após o recebimento da denúncia, alegando irretroatividade da norma. 5. Autos enviados 
a 2ª CCR com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 6. Verifica-se que o acusado 
manifestou expressamente, na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, 
interesse na celebração do acordo; (ii) o feito ainda não transitou em julgado. 7. Com 
relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice 
à sua realização neste momento processual. A confissão faz parte dos requisitos do 
acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como 
requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 
4ª e 5ª CCRs: 11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao 
acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro que o 
acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração. 8. No tocante ao 
argumento de impossibilidade de oferecimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, por irretroatividade da norma, também não se mostra aplicável ao presente 
caso. A defesa técnica do réu só foi nomeada após oferecimento e recebimento da peça 
inaugural, tendo aquela manifestado expresso interesse na celebração do ANPP no 
primeiro momento que lhe foi oportunizado falar nos autos. 9. Este Colegiado já firmou 
entendimento no sentido de que a preclusão somente pode ser reconhecida quando, tendo 
defensor constituído, o acusado se omite em manifestar interesse no ANPP. 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. 10. 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-
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28.2020.4.04.7002, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021. 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 dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não 
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
119. Expediente: JF/PR/FOZ-ANPP-5007698-

94.2022.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 2103/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE 

CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, §1º, I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O 
ACORDO. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
HABITUALIDADE DELITIVA. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 
2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no bojo de ação penal em que o réu foi 
denunciado pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, I), tendo em vista a 
apreensão de 26 (vinte e seis) caixas de cigarro, consistindo em 12.490 (doze mil, 
quatrocentos e noventa) maços de cigarro de procedência estrangeira. O réu ainda foi 
denunciado pela prática do delito constante do artigo 330 do Código Penal. Fatos ocorridos 
em 27/08/2018. 2. O MPF deixou de ofertar proposta de acordo de não persecução penal 
em razão da presença de indícios de conduta criminal habitual por parte do réu. Segundo o 
Procurador oficiante, os dados obtidos através da autorização judicial de quebra de sigilo 
telefônico, demonstram reiterada comercialização de produtos do gênero. 3. Recurso da 
defesa sob o fundamento de que as informações obtidas não podem firmar o entendimento 
de que o acusado tem o envolvimento reiterado na prática de contrabando, uma vez que, 
de acordo com a Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal, somente o trânsito 
em julgado pode afastar a presunção de inocência dos acusados. 4. Remessa dos autos à 2ª 
CCR para revisão (CPP, art. 28-A, §14). 5. O art. 28-A, §2°, II, do CPP estabelece que o 
ANPP não se aplica na hipótese de ser o agente reincidente ou se houver elementos que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 6. Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, 
em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 7. 
Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, 
inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos são suficientes para 
caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a 
reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-
RPCR, Sessão de Revisão 830, de 22/11/2021, unânime). 8. Conforme destacado pelo 
Procurador da República Oficiante, consta a existência de indícios, extraídos de quebra de 
sigilo telefônico autorizada, que demonstram atuação reiterada do investigado na 
comercialização de produtos do gênero. 9. Inviabilidade de oferecimento de ANPP no caso 
concreto, consoante as razões expedidas pelo Procurador da República oficiante.  

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

 
120. Expediente: JF/PR/MGA-5009031-

15.2021.4.04.7003-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2060/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. REMESSA 
DOS AUTOS À 2ª CCR. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados 
pela prática do crime de descaminho, uma vez que, no dia 15/05/2020, os três acusados 
foram abordados por policiais federais na posse de mercadorias de procedência estrangeira 
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(23 unidades de videogames e 1 unidade de suplemento alimentar), encontradas no interior 
de um veículo, sem a documentação comprobatória de sua regular importação, cujos 
tributos iludidos totalizaram R$ 33.873,35. 2. O Procurador da República deixou de propor 
o acordo, pois acredita que a medida é insuficiente para a reprovação da conduta imputada, 
haja vista as circunstâncias da apreensão com associação de três pessoas para o transporte 
das mercadorias descaminhadas e a forma habitual e profissional do delito, sendo-lhes 
vedado o oferecimento de acordo, conforme dispõe o artigo 28-A, caput e § 2º, inciso II, do 
CPP. Em seguida, propôs a suspensão condicional do processo ao denunciado R. M. M.. 3. 
A defesa de R. M. M. aceitou a proposta de suspensão condicional do processo. Contudo, 
insurgiu-se contra a recusa do MPF em propor ANPP, alegando que o acusado faz jus ao 
instituto que lhe traga mais vantagens a título de acordo para o não prosseguimento da ação, 
tendo em vista que preenche tanto os requisitos da Acordo de Não Persecução Penal ANPP, 
bem como da Suspensão Condicional do Processo, e assim, deveria ser oferecido o Acordo 
de Não Persecução Penal, uma vez que lhe é mais vantajoso. 4. Encaminhamento dos autos 
à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, visto que a defesa asseverou que o acordo 
de não persecução penal seria mais vantajoso ao réu. 5. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe 
que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No presente caso, quanto ao réu ora 
recorrente, não consta nenhuma outra autuação fiscal ou registro criminal anterior pela 
prática de conduta análoga. Assim, não há notícia de que o acusado seja reincidente, 
tampouco elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual ou reiterada. 7. 
Ademais, os fatos não demonstram gravidade exacerbada ou profissionalismo na conduta 
do denunciado R. M. M., sendo inerente ao próprio tipo penal pelo qual foi denunciado 
(iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercadoria). 8. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador 
da República para reanálise dos requisitos exigidos para celebração de ANPP em relação 
ao réu ora recorrente. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que requeira, com 
fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro do MPF para 
dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução 
penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
121. Expediente: JFRJ/GON-5004132-

60.2021.4.02.5117-PET - 
Eletrônico  

Voto: 2059/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DE SÃO 
GONÇALO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CELEBRAÇÃO DO 

ACORDO E HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. A DEFESA, POSTERIORMENTE, 
ALEGOU QUE A INVESTIGADA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUMPRIR COM 
AS CLÁUSULAS ESTIPULADAS. 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 no âmbito de inquérito 
policial instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. 2. 
Celebração do acordo entre as partes, devidamente homologado pela 3ª Vara Federal de 
São Gonçalo. 3. Após intimação para retomar o cumprimento do pagamento referente à 
reparação do dano causado e a prestação pecuniária, no valor total de R$ 13.700,00 (treze 
mil e setecentos reais), em parcelas no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a 
acusada, por meio da DPU, requereu a redução das parcelas ou sua substituição pela 
prestação de serviços, alegando que o pagamento prejudicaria sua subsistência e a de sua 
família. 4. O membro do MPF manifestou-se pela substituição da pena de prestação 
pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por prestação de serviços à 
comunidade, em entidade a ser fixada pelo Juízo da execução, no período correspondente 
a 06 (seis) meses, à razão de uma hora por dia, totalizando 180 horas, que poderão ser 
cumpridas de modo que não prejudiquem a jornada normal de trabalho. No tocante à 
obrigação de reparar o dano, entendeu ser incabível a substituição, tendo em vista que é 
condição essencial para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal que o 
investigado repare o dano causado, sob pena de oferecimento de denúncia. 5. A defesa 
ressaltou a impossibilidade do ressarcimento ao erário em razão da atual condição 
financeira da acusada. 6. O Procurador da República oficiante manifestou-se novamente 
contrário à substituição da obrigação de reparar o dano por prestação de serviço, por 
entender que a reparação do dano é condição essencial ao implemento do ANPP. Contudo, 
diante da dificuldade apontada pela investigada, manifestou-se pela possibilidade de 
parcelamento da quantia em 36 (trinta e seis) prestações. 7. A investigada reforçou que não 
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possui condições financeiras de arcar com o prejuízo causado. Contudo, insiste que pode 
realizar serviços comunitários como forma de pagamento. Ao final, requereu a remessa 
dos autos ao órgão superior do MPF, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 8. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 9. 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 Ministério Público Federal, a parte discordar das 
cláusulas estipuladas, posto 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. 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. 10. Não conhecimento do recurso. 11. Na 
presente hipótese, se for o caso, deve-se aplicar o disposto no § 10 do art. 28-A do CPP, 
que assim dispõe: Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não 
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão 
e posterior oferecimento de denúncia.  

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

 
122. Expediente: JF-TUP-5000488-

11.2020.4.03.6122-APN 
- Eletrônico  

Voto: 2104/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 22ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TUPÃ/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. 
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal. Os réus W.T.C., L.A.T.C. e J.O.V. foram denunciados pela prática dos crimes 
descritos nos arts. 288 e 168- A, ambos do Código Penal, bem como art. 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.137/90. Conforme consta da denúncia, os crimes tipificados no art. 168-A 
do CP (apropriação indébita previdenciária) estão relacionados às DEBCAD n. 
51.062.349-2 e 51.062.334-4, enquanto os crimes descritos no art. 1º da Lei 8.137/90 
(sonegação de tributos) estão vinculados as DEBCAD 51.062.348-4, 51.062.350-6, 
51.062.333-6 e 51.062.335-2. 2. Na cota anexa à denúncia, o Membro do MPF deixou 
de oferecer o ANPP sob o fundamento de ausência de critérios objetivo e subjetivo 
(penas mínimas somadas superiores a 4 anos e conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional). Denúncia recebida em 30/07/2020. 3. Inciada a instrução criminal, os 
requeridos impetraram habeas corpus junto ao E. TRF3 para trancamento da ação penal 
pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal e do delito previsto no art. 
168-A, também do CP, diante do pagamento dos débitos que fundamentavam a 
imputação. Os acusados pugnaram, ainda, pela abertura de vista ao MPF para 
oferecimento de acordo de não persecução penal. 4. Diante do acolhimento do pedido 
constante no HC, sobreveio sentença parcial pelo trancamento da ação penal em 
relação aos crimes de associação criminosa e apropriação indébita previdenciária, 
prosseguindo-se o feito em relação à imputação do delito previsto no art. 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.137/90. 5. O Magistrado concedeu vista dos autos ao MP para se manifestar 
acerca do pedido de ANPP realizado pelos réus. O Membro do MPF reiterou a 
manifestação pelo não cabimento do acordo, diante da proibição constante no § 2º, 
inciso II, do art. 28-A. De acordo com o Procurador da República oficiante, da análise 
das folhas de antecedentes trazidas aos autos, verifica-se que os acusados estão sendo 
processados por outros crimes: (i) W.T.C., L.A.T.C. foram definitivamente 
condenados pela prática crime tipificado no art. 1º, inciso II c/c art. 11, ambos da Lei 
nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 
prestação de serviços à comunidade, nos autos da ação penal nº 0012208-
46.2012.8.26.0050, que tramitou pela 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da 
Barra Funda; (ii) W.T.C., L.A.T.C. também foram condenados nos autos da ação penal 
nº 0066338-20.2011.8.26.0050, na 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da 
Barra Funda, pela prática crime tipificado no art. 1º, inciso II c/c art. 11, ambos da Lei 
nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 
prestação de serviços à comunidade, sendo que o processo encontra-se pendente de 
julgamento de recurso de apelação; (iii) Consta ainda uma condenação em face de 
W.T.C., nos autos da ação penal nº 0014627-41.2018.403.6181, que tramitou perante 
a 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, pela prática do art. 1º, inciso I, da Lei nº 
8.137/90, cuja sentença proferida em 14/11/2019 fixou a pena em 03 (três) anos e 04 
(quatro) meses de reclusão; (iv) além das imputações acima mencionadas, os acusados 
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W.T.C., L.A.T.C. e J.O.V. ainda estão sendo processados pela prática dos crimes de 
sonegação fiscal e apropriação indébita de contribuições previdenciárias nos autos da 
ação penal nº 0000069- 13.2019.403.6122, em trâmite no mesmo Juízo, inclusive com 
audiência de instrução designada para junho/2022. 6. Requisição de remessa dos autos 
a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. Argumento da defesa, em 
síntese, de que as condenações anteriores. em face dos réus W.T.C., L.A.T.C., não 
podem caracterizar reincidência. E que, em relação ao denunciado J.O.V. consta 
apenas mais uma ação penal, a qual tramita perante o mesmo Juízo. 7. Revisão (2ªCCR) 
8. 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. 9. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento 
no sentido de que a existência de reiterações no nome do investigado 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. 10. 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). 11. Conforme destacado pelo Procurador da 
República Oficiante, consta a existência de ações penais julgadas e em trâmite 
envolvendo os réus, inclusive por crimes da mesma espécie. IDs 4434768 (J.O.V.), 
44347671, 44347774, 44348003 (L.A.T.C.) e 44347676, 44347752, 44347782, 
44348014, 44348019 (W.T.C.). 12. Inviabilidade de oferecimento de ANPP no caso 
concreto, consoante as razões expedidas pelo Procurador da República oficiante.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto 
do(a) relator(a). O advogado Marcus Vinícius Barbosa de Campos acompanhou a 
sessão. 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
123. Expediente: 1.34.001.001306/2022-53 - Eletrônico  Voto: 2086/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

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

DOCUMENTO ENCAMINHADO VIA E-MAIL E RECEBIDO POR EQUIPE DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL EM JOÃO PESSOA/PB. REMETENTE QUE RESIDE EM SÃO 
PAULO/SP. EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, O 
DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É FATOR DETERMINANTE 
(EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DAS NORMAS 
APLICÁVEIS). ATRIBUIÇÃO DA PR/SP. 1. Notícia de Fato autuada inicialmente na PR/SP 
a partir de Representação Para Fins Penais RFFP, oriunda da Receita Federal do Brasil, 
noticiando a suposta prática do crime de uso de documento falso por pessoa que se identificou 
como E.L.S.. 2. Consta nos autos que o ora noticiado obteve CPF em 2007 em unidade 
conveniada dos Correios. Todavia, em 2015, a Receita Federal desconfiou sobre inconsistência 
na documentação apresentada naquele ato, suspendendo o documento. Em 2021, o noticiado 
foi instado pela Receita Federal a regularizar a documentação, com remessa de novas 
informações. Em resposta, por meio de seu e-mail pessoal, E.L.S., residente em São Paulo/SP, 
encaminhou digitalmente ao órgão fazendário RG, título de eleitor, foto modelo selfie, 
certificado de dispensa de incorporação e comprovante de endereço. Tais documentos foram 
recebidos pela Equipe Regional de Cadastro da 4ª Região da Receita Federal, sediada em João 
Pessoa/PB, sendo que o documento supostamente falso (o RG) é proveniente do Estado de 
Pernambuco. 3. O Procurador da República oficiante na PR/SP promoveu declínio de 
atribuições à PR/PB, observando que a competência para processo e julgamento do uso de 
documento falso é fixada em razão da entidade ou órgão perante ao qual a documentação 
inidônea foi apresentada, ou seja, a competência é a do local de sua utilização, conforme 
disposto no art. 70 do CPP. Nesse contexto, quando praticado `à distância o crime de uso de 
documento falso se consuma com a chegada da documentação inidônea ao seu 
destinatárioTendo os documentos falsos sido encaminhados via e-mail e recebidos pela Equipe 
Regional de Cadastro da 4ª Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil em João 
Pessoa/PB, tem-se que o crime foi consumado nessa cidade. 4. Por sua vez, o Procurador com 
atuação na PR/PB suscitou conflito negativo de atribuições, ao argumento de que se revela mais 
adequado que as apurações ocorram no lugar atual do domicílio do réu (São Paulo), onde 
originalmente foi instaurada esta NF, ou no local onde obtido o documento (Pernambuco). 
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Inclusive, no atual domicílio do investigado (São Paulo) supõe-se que o e-mail foi enviado, 
caracterizando, do ponto de vista do autor, a apresentação eletrônica da documentação. Nada 
liga os fatos a esta unidade (João Pessoa), salvo que o e-mail foi recebido eletronicamente por 
equipe aqui sediada por uma questão meramente organizacional da Receita Federal. Pensar 
diferente é concentrar todos os casos de possíveis fraudes em CPFs dos Estados de Pernambuco, 
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte nesta unidade da PRPB, simplesmente porque, a partir 
de 2021, a Receita Federal entendeu em setorizar suas equipes de análise, baseando a Equipe 
de Cadastro, para toda a 4.ª Região, em João Pessoa. 5. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 
75/93. 6. A princípio, o lugar da infração é a regra para definir a competência territorial criminal 
(CPP, art. 69, inciso I) e o domicílio ou residência do réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, 
inciso II). Contudo, estas regras processuais de definição da competência territorial devem ser 
interpretadas de maneira teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais (os 
princípios da duração razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório). 7. No caso, 
embora o documento supostamente falso tenha sido recebido pela Receita Federal em João 
Pessoa/PB, a conduta delituosa se reveste de circunstâncias peculiares que merecem ser levadas 
em consideração quando da fixação da competência territorial para o processar e julgar o feito. 
Se a a fixação da competência se der conforme apenas o disposto no art. 70 do CPP, os atos 
instrutórios da eventual ação penal se não todos, mas a maior parte deles terão de ser deprecados 
ao Juízo Federal em São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição que se encontra residindo o ora 
noticiado; e, muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a 
própria autodefesa do noticiado terá melhores condições de ser exercida se este procedimento 
e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo Federal em São Paulo/SP. 8. 
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio do investigado e não o lugar do 
recebimento do documento é o melhor critério para a definição da competência; prestigia os 
princípios da duração razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório e da identidade 
física do juiz, dos quais as regras de competência são ou deveriam ser corolários; encontra 
amparo na jurisprudência pátria, que, em casos tais, à luz da ubiquidade de certas infrações 
penais e no intuito de facilitar a coleta de provas e a defesa dos acusados, tem preterido critérios 
outros, como o do lugar da infração, em favor da competência do juízo em que o investigado 
possui domicílio ou residência. 9. Conhecimento, portanto, do conflito negativo de atribuições 
e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PR/SP.  

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

 
124. Expediente: 1.34.001.009307/2021-65 - Eletrônico  Voto: 2085/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. DOIS SUPOSTOS CRIMES 

OCORRIDOS EM LOCAIS DIVERSOS (RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP), 
ENTRETANTO, LIGADOS POR ELEMENTOS DE PROVAS CONSTANTES DE UM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DA CVM. PREVENÇÃO DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA COM ATUAÇÃO EM SÃO PAULO/SP. ATRIBUIÇÃO 
DA PR/SP. 1. Conflito de atribuições em Notícia de Fato instaurada na Procuradoria da 
República em São Paulo a partir do envio pela Comissão de Valores Mobiliários CVM dos 
autos de um Processo Administrativo Sancionador, informando suposta prática do crime 
previsto no art. 7º, III, da Lei nº 7.492/86 (Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, 
títulos ou valores mobiliários [] III sem lastro ou garantias suficientes, nos termos da 
legislação), em razão de determinado fundo de investimentos ter negociado créditos que foram 
subsidiados em terras localizadas no Estado do Paraná que estão sob litígio desde 1896. 2. O 
Procurador da República oficiante na PR/SP promoveu declínio de atribuições, considerando 
que: conforme termo de cessão de créditos juntado a presente Notícia de Fato, a atribuição para 
atuar nos autos é da Procuradoria do Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
uma vez que a negociação e celebração da cessão dos créditos fora realizada no Estado do Rio 
de Janeiro. 3. Suscitação de conflito negativo de atribuições pelo membro do MPF com atuação 
a PR/RJ, ao argumento de que: 4. De acordo com a representação que deu origem à presente 
Notícia de Fato, dois são os fatos que se revestiriam de tipicidade penal, capazes de configurar 
o crime ora noticiado, previsto no art. 7º, III, da Lei nº 7.492/86. 5. O primeiro foi apurado no 
processo administrativo nº 19957.004268/2019-68, no bojo do qual foram constatadas 
irregularidades dos direitos creditórios integrantes da carteira de investimento do 7F, Fundo 
administrado pela sociedade O, sediada no Rio de Janeiro/RJ, e gerido com auxílio da empresa 
S, sediada em São Paulo. Os valores mobiliários negociados consistiram em cotas do 7F, 
adquiridas pela U e subscritas no Rio de Janeiro/RJ em 8/2/2019 6. O segundo foi apurado no 
processo administrativo nº 19957.009826/2019-81, no bojo do qual foram contatadas 
irregularidades dos direitos creditórios integrantes da carteira de investimento do E, 
administrado pela empresa M, sediada em São Paulo/SP, e gerido pela empresa V, sediada em 
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São Paulo. Os valores mobiliários negociados consistiram em cotas do E, adquiridas pela U e 
subscritas em São Paulo/SP em 25/9/2019 7. O suposto direito creditório proveniente da ação 
reivindicatória nº 696/49, da ação de atentado nº 1.59/57 e do recurso especial nº 37.056-PR, 
bem como o suposto direito creditório da ação de desapropriação nº 004840-59.2019.8.16.0004 
foram negociados no Rio de Janeiro/RJ 8. Contudo, os supostos créditos da ação de 
desapropriação nº 004840- 59.2019.8.16.0004, negociados entre particulares fora do Mercado 
de Capitais, não se revestem da qualidade de valores mobiliários, nos termos do art. 2º da Lei 
nº 6.385/76. 9. Com efeito, os crimes ora noticiados decorreriam da negociação de valores 
mobiliários, estes consistentes em cotas do 7F (art. 2º, V, da Lei nº 6.385/76), negociadas no 
Rio de Janeiro/RJ, bem como em cotas do E, negociadas em São Paulo/SP, ambos valores 
mobiliários adquiridos pela U 10. A corroborar a prática de atos tidos como ilícitos tanto no 
Rio de Janeiro/RJ quanto em São Paulo, o termo de acusação lavrado no bojo do PAS nº 
19957.004381/2021-68 cita como responsáveis pelas irregularidades capazes de configurar o 
crime previsto no art. 7º, III, da Lei nº 7.492/86, P.D.L., como diretor responsável pela O, com 
sede no Rio de Janeiro/RJ; E.P.A.J., como diretor responsável pela S, com sede em São 
Paulo/SP; M.M.S.S., como diretor responsável pela M, com sede em São Paulo/SP; e O.G.D.S., 
como diretor responsável pela V, com sede em São Paulo/SP 11. Como se nota, cuida-se, em 
tese, de 2 (duas) infrações penais, ocorridas em locais diversos (Rio de Janeiro/RJ e São 
Paulo/SP), entretanto, ligadas por elementos de provas constantes do PAS nº 
19957.004381/2021-68, no bojo do qual foram destacados indícios de similaridades entre os 
fatos que dariam lastro aos direitos creditórios. 12. Tendo sido o 17º Ofício da Procuradoria da 
República no Estado de São Paulo o primeiro a atuar no feito, importa reconhecer a sua 
prevenção para atuar em ambos os casos, os quais estão ligados por elementos de conexão 
probatória. 13. Destaco, por fim, que, antes da distribuição da presente NF (ocorrida em 
13/10/2021), foi distribuída, também ao 17º Ofício da Procuradoria da República no Estado de 
São Paulo PR/SP, a Notícia de Fato nº 1.34.001.008725/2021-35, no dia 16/9/2021, formada 
com a remessa do processo administrativo nº 19957.009826/2019-81, que tratou da 
irregularidade da negociação das cotas do E, adquiridas pela U e subscritas em São Paulo/RJ 
(vide NF nº 1.34.001.008725/2021-35 disponível para consulta no Sistema UNICO). 4. 
Aplicação do art. 62,VII, da LC nº 75/93. 5. Consoante a observação da Procuradora oficiante 
na PR/RJ, o Processo Administrativo Sancionador PAS enviado pela Comissão de Valores 
Mobiliários CVM, que deu origem ao presente procedimento, não trata apenas da celebração 
da cessão dos créditos que foi realizada no Estado do Rio de Janeiro. Cuida-se, na hipótese, de 
dois supostos crimes ocorridos em locais diversos (Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP), 
entretanto, ligados por elementos de provas constantes do PAS, nos autos do qual foram 
destacados indícios de similaridades entre os fatos que dariam lastro aos direitos creditórios. 7. 
Assim, tendo em vista a conexão probatória entre as duas infrações a serem apuradas e o fato 
de o Procurador atuante em São Paulo ter sido o primeiro a oficiar no feito, cumpre reconhecer 
a sua atribuição para o prosseguimento das investigações. 8. Conhecimento do conflito negativo 
de atribuições; e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PR/SP.  

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

 
125. Expediente: 1.30.001.004243/2020-74 - Eletrônico  Voto: 2009/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO 

DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DECLÍNIO PREMATURO. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. 
Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 
Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata irregularidades envolvendo empresa 
intermediadora de investimentos em bitcoins, sedo que, posteriormente, além de receber 
ameaças, não conseguiu resgatar os valores por ele investidos. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, ressaltando que a simples negociação de 
criptomoedas não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, já que esta atividade 
não está regulamentada pelo Banco Central, nem as moedas virtuais constituem ativos 
mobiliários. 3. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 4. Dada a 
relevância do tema, a 2ª CCR tem acompanhado fatos semelhantes, com o objetivo de 
identificar a extensão de possíveis danos causados por transações com moedas virtuais. 5. No 
ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 2ª CCR participou. A partir de estudos e debates 
então realizados, identificou-se a necessidade de prosseguir acompanhando o tema, 
notadamente porque empresas passaram a atuar no mercado financeiro captando recursos de 
terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à margem de fiscalização, já que os valores não 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 74 
 

 
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. 

 

são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 6. Em 01/11/2019, devido à intensa atuação de 
empresas nessa área e a irregularidades identificadas, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, intermediadoras de criptomoedas, impedidas 
temporariamente de atuar no mercado brasileiro de capitais. 7. A CVM constatou que as 
empresas que atuam na intermediação de criptomoedas movimentam elevadas quantias 
captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições financeiras perante o mercado de 
capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 8. A ausência de regulamentação quanto às transações 
envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade de gestão e intermediação de recursos 
financeiros praticada por empresas, razão pela qual, sendo constatada atuação como instituição 
financeira sem autorização legal, pode-se caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei 
7.492/86. 9. Assim, considerando que a empresa é instituição financeira ainda que por 
equiparação, porque realiza, dentre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos 
de recursos de terceiros, mesmo que eventualmente , a conduta de não repassar aos investidores 
os lucros obtidos também pode configurar o crime previsto no artigo 5o da Lei 7.492/86. 10. 
Apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos 
fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelo(s) 
investigado(s), sendo possível, neste momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes 
de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesse da União (art. 109 da CF). 11. É 
imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela empresa investigada e o 
objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das condutas delitivas e, então, a 
fixação da competência para processamento e julgamento de eventual ação penal, sendo, 
portanto, prematuro o declínio de atribuições. 12. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.34.001.004105/2021-27, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; 1.33.008.000443/2019-42, 
Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021. 13. Na mesma linha, decisão do Conselho Institucional 
do MPF: 1.19.000.002183/2019-99, 3ª Sessão de Revisão Ordinária, de 14/04/2021. 14. Não 
homologação do declínio de atribuições.  

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

 
126. Expediente: 1.34.001.002505/2022-89 - Eletrônico  Voto: 2142/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de notícia de crime apresentada por P.S.S.P.P., apontando 

indícios da prática do crime tipificado no art. 171 e/ou 171 § 3º, ambos do Código Penal, em 
razão do pagamento indevido de benefício previdenciário a M.L.V.A.. Narrou a empresa 
representante a existência do registro de óbito de M.L.V.A. em dezembro de 2001, embora o 
pagamento do benefício tenha ocorrido até o ano de 2020. Segundo consta da representação, a 
empresa sempre solicitava o recadastramento dos seus beneficiários, sendo que suposta 
segurada apresentava comprovantes de pagamento do benefício da previdência oficial 
(INSS).O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao MPE 
aduzindo que não há atribuição do Ministério Público Federal para investigar o suposto crime 
de estelionato em detrimento de particular. Não foram realizadas diligências nos autos. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). De acordo com a narrativa, o suposto autor 
apresentava, no momento do recadastramento, comprovantes atualizados do INSS levando à 
pressuposição de que continuava viva a credora do benefício. Ainda que possa se tratar de uma 
falsidade documental, também há claros indícios de autoria e materialidade de estelionato em 
prejuizo do INSS (art. 171 § 3º, do CP), com pagamento indevido de benefício pela autarquia, 
o que atrairia a competência da Justiça Federal. Apenas com o aprofundamento das 
investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, sendo possível, neste momento, 
vislumbrar a existência de indícios suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, serviços 
ou interesse da União (art. 109 da CF). Faz-se necessário diligenciar, junto ao INSS, a respeito 
dos pagamentos de benefícios previdenciários em favor de M.L.V.A., dentre outras medidas 
entendidas como necessárias à elucidação do caso. Declínio prematuro. Não homologação do 
declínio de atribuições.  

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

 
127. Expediente: 1.36.000.000204/2022-56 - Eletrônico  Voto: 2137/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. SUPOSTA GESTÃO FINANCEIRA E 

INTERMEDIAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DECLÍNIO PREMATURO. 
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ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS 
INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de 
Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata ser vítima de um golpe aplicado por 
determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas. 2. O membro do MPF 
promoveu a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual, alegando que o delito 
em tese perpetrado é o de estelionato, de atribuição, no caso concreto, do Ministério Público 
Estadual. Em seguida, encaminhou os autos à 2a CCR, para homologação. 3. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 4. Dada a relevância do tema, a 2ª CCR tem 
acompanhado fatos semelhantes, com o objetivo de identificar a extensão de possíveis danos 
causados por transações com moedas virtuais. 5. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 
da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 
2ª CCR participou. A partir de estudos e debates então realizados, identificou-se a necessidade 
de prosseguir acompanhando o tema, notadamente porque empresas passaram a atuar no 
mercado financeiro captando recursos de terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à 
margem de fiscalização, já que os valores não são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 6. Em 
01/11/2019, devido à intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades identificadas, 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, 
intermediadoras de criptomoedas, impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro 
de capitais. 7. A CVM constatou que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas 
movimentam elevadas quantias captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições 
financeiras perante o mercado de capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 8. A ausência de 
regulamentação quanto às transações envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade 
de gestão e intermediação de recursos financeiros praticada por empresas, razão pela qual, 
sendo constatada atuação como instituição financeira sem autorização legal, pode-se 
caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei 7.492/86. Ademais, a conduta de não repassar 
aos investidores os lucros obtidos também pode configurar o crime previsto no artigo 5o da 
referida lei. 9. Apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata 
dimensão dos fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelo(s) 
investigado(s), sendo possível, neste momento, vislumbrar a existência de indícios de crimes 
que, em tese, atingem bens, serviços ou interesse da União (art. 109 da CF). 10. É 
imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela empresa investigada e o 
objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das condutas delitivas e, então, a 
fixação da competência para processamento e julgamento de eventual ação penal, sendo, 
portanto, prematuro o declínio de atribuições. 11. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.22.000.003250/2021-11, Sessão 837, de 07/02/2022; 1.34.001.004105/2021-27, Sessão 811, 
de 08/06/2021; 1.33.008.000443/2019-42, Sessão 809, de 17/05/2021. 12. Na mesma linha, 
decisão do Conselho Institucional do MPF: 1.19.000.002183/2019-99, 3ª Sessão Ordinária, de 
14/04/2021. 13. Não homologação do declínio de atribuições, 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 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). 

 
128. Expediente: 1.00.000.005510/2022-31 – Eletrônico 

(JF/PR/MGA-5028078-
72.2021.4.04.7003)  

Voto: 2065/2022 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO 

TENTADO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/2019). POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO 
ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE UM DOS INVESTIGADOS NA PRÁTICA 
DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. O membro do MPF 
ofereceu denúncia em desfavor de J. P., pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331 
do CP, e de A. P., pela prática dos crimes previstos nos arts. 329, 331 e 129, caput, do CP, haja 
vista o desacato e ofensa à integridade física de um servidor público federal (oficial de Justiça). 
2. A Procuradora da República oficiante deixou de denunciar J. P. pelo crime de lesão corporal, 
uma vez que não restou comprovado que comunicou-se com o denunciado para informar sobre 
a presença de Oficial de Justiça na frente da empresa, conforme já constatado pela autoridade 
policial no evento 13 DILIG1, ao examinar o telefone de J. P. com o consentimento do mesmo. 
Tal se verifica pelos documentos juntados nos eventos 56 e 62, os quais não indicam registros 
telefônicos entre J. e A., pelo que se conclui que não houve comunicação entre ambos a respeito 
da presença do Oficial de Justiça Federal na empresa. Quanto ao indiciamento de A. P. pelo 
crime de tentativa de homicídio, a acusação entendeu que a investigação necessita de novas 
diligências para a formação de sua opinio delicti, concordando com o pedido da defesa, 
formulado no evento 53, para a realização da reconstituição dos fatos e perícia para esclarecer 
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os quesitos apontados na referida petição. 3. Discordância do Juiz no que se refere ao 
arquivamento quanto à possível participação de J. P. na prática dos crimes de lesão corporal e 
homicídio tentado, considerando necessário o aprofundamento das investigações. 4. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à 
Lei 13.964/2019). 5. Assiste razão ao Juiz ao alegar que o relatório menciona que as 
informações referentes ao acusado A. P. não foram apresentadas pela VIVO. Somente isso já 
seria suficiente para demonstrar que a conclusão do inquérito policial e seu arquivamento em 
relação a J. P. se deu de modo prematuro. Os extratos das ligações efetuadas e recebidas por A. 
P. são essenciais para saber quem ligou pra ele no momento dos fatos. () É possível que J. tenha 
usado outro número de telefone em seu aparelho celular, ou tivesse outro aparelho. Se isso não 
bastasse, o relatório final não apontou a quem pertence o número () De suma importância obter 
informações dos registros telefônicos dos números usados por A. P., para saber se alguém 
efetivamente ligou pra ele e em que momento, bem como descobrir de quem são esses números 
e se houve encaminhamento e recebimento de mensagens de texto. () Friso que M. foi agredido 
e quase atropelado justamente logo após, ao que parece, asseverar a J. que avisaria a Polícia 
Federal a respeito do ocorrido (após ter sido colocado bruscamente pra fora da empresa). 
Repita-se, são indícios, apenas indícios, não há juízo de certeza, mas precisam ser melhor 
investigados, como mencionado acima, sendo prematura a conclusão do inquérito policial, 
apenas com a análise do celular de J., entregue dias depois do fato e a ele devolvido sem 
qualquer espelhamento, concluir que A. não foi por ele avisado sobre o que ocorreu. 6. Logo, 
não justifica, por ora, o arquivamento, sendo necessário o prosseguimento da apuração até o 
esgotamento das diligências necessárias para a elucidação dos fatos. 7. Não homologação do 
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas investigações, 
facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.  

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

 
129. Expediente: 1.32.000.001024/2021-50 - Eletrônico  Voto: 2025/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. ABERTURA DE ENCOMENDA 

REALIZADA COM AMPARO EM HIPÓTESE LEGAL. DECRETO Nº 1.789/96, ART. 52. 
MERCADORIA (TELEFONE CELULAR) AVALIADA EM R$ 1.349,00. EXISTÊNCIA DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar suposta 
prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista que, durante fiscalização 
fazendária realizada em agência dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida 
em nome do representado, identificado como C.L., verificando-se que continha mercadoria de 
origem estrangeira, desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no 
país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na 
tese firmada pelo STF ao julgar o RE 1.116.949/PR, segundo a qual sem autorização judicial 
ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, 
pacote ou meio análogo, notadamente porque a abertura da encomenda não foi realizada na 
presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida de autorização judicial. 3. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por servidores da 
Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com amparo em 
hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto nº 1.789, de 12/01/96, que assim dispõe: Art. 52. 
Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I as encomendas e as remessas 
expressas; II as pequenas encomendas e os impressos; III os outros objetos de correspondência 
com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV as remessas caídas em refugo 
definitivo. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo Supremo, visto que a abertura não 
ocorreu fora das hipóteses legais. 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 a oposição 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: Procedimento nº 1.32.000.000650/2020-48, Rel. Ana Borges Coêlho 
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Santos, julgado na 3ª Sessão Ordinária, de 14/04/2021; Procedimentos nºs 
1.32.000.000883/2020-41 e 1.32.000.000110/2021-45, Rel. Nicolao Dino de Castro e Costa 
Neto, julgados na 4ª Sessão Ordinária, de 12/05/2021. 6. Superada essa questão, verifica-se que 
a mercadoria importada irregularmente (um telefone celular) foi avaliada em R$ 1.349,00, valor 
muito abaixo do patamar de R$ 20.000,00, estabelecido pelos tribunais superiores e pelo 
Enunciado 49 da 2ª CCR. Todavia, no expediente que encaminha a Representação Fiscal para 
Fins Penais, há o registro de pelos outros 8 (oito) procedimentos administrativos fiscais em 
desfavor do investigado, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à presente autuação. 7. Não 
homologação do arquivamento e devolução dos autos à origem para prosseguir nas 
investigações, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que requeira, com 
fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para tal mister.  

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

 
130. Expediente: 1.32.000.001035/2021-30 - Eletrônico  Voto: 2024/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. ABERTURA DE ENCOMENDA 

REALIZADA COM AMPARO EM HIPÓTESE LEGAL. DECRETO Nº 1.789/96, ART. 52. 
MERCADORIAS (TELEFONES CELULARES) AVALIADAS EM R$ 3.858,00. 
EXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª 
CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para 
apurar suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista que, durante 
fiscalização fazendária realizada em agência dos Correios, procedeu-se a abertura de 
encomenda remetida em nome da empresa representada, identificada como 
M.R.B.C.S.K.EIRELLI, verificando-se que continha mercadoria de origem estrangeira, 
desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na tese firmada pelo STF 
ao julgar o RE 1.116.949/PR, segundo a qual sem autorização judicial ou fora das hipóteses 
legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, 
notadamente porque a abertura da encomenda não foi realizada na presença da remetente ou do 
destinatário, nem foi precedida de autorização judicial. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a 
abertura da encomenda foi realizada por servidores da Receita Federal, devidamente 
acompanhados por funcionários da ECT, com amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do 
Decreto nº 1.789, de 12/01/96, que assim dispõe: Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela 
fiscalização aduaneira: I as encomendas e as remessas expressas; II as pequenas encomendas e 
os impressos; III os outros objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização 
semelhante para sua abertura; IV as remessas caídas em refugo definitivo. Logo, não se aplica 
ao caso a tese firmada pelo Supremo, visto que a abertura não ocorreu fora das hipóteses legais. 
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 a oposição 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: Procedimento nº 1.32.000.000650/2020-48, Rel. Ana Borges Coêlho 
Santos, julgado na 3ª Sessão Ordinária, de 14/04/2021; Procedimentos nºs 
1.32.000.000883/2020-41 e 1.32.000.000110/2021-45, Rel. Nicolao Dino de Castro e Costa 
Neto, julgados na 4ª Sessão Ordinária, de 12/05/2021. 6. Superada essa questão, verifica-se que 
as mercadorias importadas irregularmente (um telefone celular) foram avaliadas em R$ 
3.858,00, valor muito abaixo do patamar de R$ 20.000,00, estabelecido pelos tribunais 
superiores e pelo Enunciado 49 da 2ª CCR. Todavia, no expediente que encaminha a 
Representação Fiscal para Fins Penais, há o registro de pelos outros 5 (cinco) procedimentos 
administrativos fiscais em desfavor da empresa investigada, nos últimos 5 (cinco) anos 
anteriores à presente autuação. 7. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos à 
origem para prosseguir nas investigações, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, 
que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro 
para tal mister. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
131. Expediente: 1.32.000.001043/2021-86 - Eletrônico  Voto: 2022/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. ABERTURA DE ENCOMENDA 

REALIZADA COM AMPARO EM HIPÓTESE LEGAL. DECRETO Nº 1.789/96, ART. 52. 
MERCADORIA (TELEFONE CELULAR) AVALIADA EM R$ 1.298,08. EXISTÊNCIA DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar suposta 
prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista que, durante fiscalização 
fazendária realizada em agência dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida 
em nome do representado, identificado como C.L., verificando-se que continha mercadoria de 
origem estrangeira, desprovida de documentação comprobatória de seu ingresso regular no 
país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na 
tese firmada pelo STF ao julgar o RE 1.116.949/PR, segundo a qual sem autorização judicial 
ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, 
pacote ou meio análogo, notadamente porque a abertura da encomenda não foi realizada na 
presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida de autorização judicial. 3. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por servidores da 
Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com amparo em 
hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto nº 1.789, de 12/01/96, que assim dispõe: Art. 52. 
Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I as encomendas e as remessas 
expressas; II as pequenas encomendas e os impressos; III os outros objetos de correspondência 
com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV as remessas caídas em refugo 
definitivo. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo Supremo, visto que a abertura não 
ocorreu fora das hipóteses legais. 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 a oposição 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: Procedimento nº 1.32.000.000650/2020-48, Rel. Ana Borges Coêlho 
Santos, julgado na 3ª Sessão Ordinária, de 14/04/2021; Procedimentos nºs 
1.32.000.000883/2020-41 e 1.32.000.000110/2021-45, Rel. Nicolao Dino de Castro e Costa 
Neto, julgados na 4ª Sessão Ordinária, de 12/05/2021. 6. Superada essa questão, verifica-se que 
a mercadoria importada irregularmente (um telefone celular) foi avaliada em R$ 1.298,08, valor 
muito abaixo do patamar de R$ 20.000,00, estabelecido pelos tribunais superiores e pelo 
Enunciado 49 da 2ª CCR. Todavia, no expediente que encaminha a Representação Fiscal para 
Fins Penais, há o registro de pelos outros 10 (dez) procedimentos administrativos fiscais em 
desfavor do investigado, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à presente autuação. 7. Não 
homologação do arquivamento e devolução dos autos à origem para prosseguir nas 
investigações, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que requeira, com 
fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para tal mister.  

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

 
132. Expediente: 1.34.001.002340/2022-45 - Eletrônico  Voto: 2067/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. SUPOSTO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE OPERADORA DE PLANO DE 
SAÚDE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. 
ENTENDIMENTO DA 2a CCR DE QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE É 
INSTITUIÇÃO EQUIPARADA À FINANCEIRA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada a partir do envio de cópias de peças extraídas 
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do procedimento IC 001124.2020.02.000/7 do Ministério Público do Trabalho, para apurar 
suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional, tipificado no art. 16 da Lei 
7.492/86, em razão da probabilidade de determinada pessoa jurídica privada exercer atividade 
de operadora de plano de saúde sem a devida autorização do órgão competente. 2. O membro 
do MPF promoveu o arquivamento, alegando que a Lei 9656/98, por sua vez, define como 
plano privado de assistência à saúde a `prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de 
garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento 
por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e 
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Vê-
se, assim, que o benefício de assistência à saúde pactuado pela convenção coletiva de trabalho 
limita-se a oferecer assistência ambulatorial nas especialidades básicas, atendimento básico 
odontológico e três tipos de exames de análises clínicas. O instituto responsável não está 
obrigado a `garantir, sem limite financeiro, assistência à saúde, nem tampouco oferece 
assistência hospitalar, nem médica e odontológica integral, mas apenas em alguns serviços 
básicos e essenciais em atendimento ambulatorial. Portanto, a sociedade empresária em 
epígrafe não pode ser considerada instituição financeira por equiparação, conforme art. 1°, 
parágrafo único da lei 7.492/86, uma vez que não realiza atividade de captação ou 
administração de seguro saúde. 3. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, 
inciso IV, da LC 75/93. 4. Consta dos autos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) informou que a referida empresa, aparentemente, está exercendo atividade de operadora 
de plano de saúde, sem o devido registro na agência reguladora. 5. Conforme precedente 
congênere da 2ª CCR, A operadora de plano de saúde é instituição equiparada à financeira, na 
inteligência do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 
4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da 
Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora 
possua contornos e características peculiares forma de constituição e de fiscalização , o que não 
afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter 
não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98) (JF-RJ-2012.51.01.058174-1-INQ, julgado na 
Sessão de Revisão 681, de 03/07/2017). 6. Não homologação do arquivamento e devolução dos 
autos ao ofício originário para prosseguir nas investigações, facultando-se à Procuradora da 
República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto.  

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

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
133. Expediente: JF/PSA-1000592-

43.2021.4.01.3810-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2061/2022 Origem: GABPRM1-LMG - 
LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível uso de documentos falsos perante a Polícia Rodoviária 

Federal. Segundo consta, no dia 03/11/2020, o investigado foi abordado conduzindo 
caminhão que transportava dois veículos automotores e, após analisarem os CRLVs dos 
veículos que eram transportados, os agentes da PRF constataram que haviam indícios de 
inautenticidade em ambos os documentos, vez que o número dos respectivos formulários 
constavam em boletins de ocorrência de extravio/furto. 1) Possível crime descrito no art. 
304 do CP. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Inexistência de suporte 
probatório mínimo que permita inferir que o investigado tinha consciência de que os 
documentos dos veículos eram falsos. Alegação de que nada sabia sobre a situação 
apurada. Declarou ainda que quem o contratou para o transporte é a pessoa de alcunha 
C.. Submetidos a perícia criminal, os experts constataram que os CRLVs analisados 
detinham os suportes autênticos, porém os dados neles contidos foram lançados de forma 
fraudulenta, por meio de tecnologia de impressão de jato de tinta. Conforme ressaltado 
pelo Procurador da República oficiante, No caso em tela, a partir dos elementos acostados 
aos autos até o momento é possível verificar que o investigado, H. G. J., ao apresentar o 
CRLVs adulterados aos agentes da PRF, de fato, não detinha consciência do vício que os 
inquinava, inexistindo, portanto, o aspecto subjetivo da conduta a ele atribuída, qual seja, 
o dolo. Homologação do arquivamento. 2) Possível crime de falsificação de documento 
público (art. 297 do CP). Revisão de declinação de atribuições (Enunciado 33/2a CCR). 
Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do MPF 
para a persecução. 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 arquivamento e do declínio, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
134. Expediente: JF/ROO-1003347-

19.2020.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1981/2022 Origem: GABPRM2-RBL - 
RAUL BATISTA LEITE 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto uso de documento falso (uma Certidão 

Negativa de Débito do Ministério da Fazenda) perante o DETRAN/MT. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Consoante a Súmula 546 do STJ: A 
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em 
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando 
a qualificação do órgão expedidor. Carência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
135. Expediente: 1.14.000.000774/2022-11 - Eletrônico  Voto: 2128/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa, informando suposto crime contra 

a saúde pública por meio de fake news em uma emissora de rádio baiana. Consta da 
manifestação que dois apresentadores da rádio C.S.B. estavam, em transmissão de rádio, 
realizando campanha antivacina questionando a eficácia e obrigatoriedade do imunizante com 
frases como: se tivesse um filho criança não vacinaria e () nunca houve ditadura no brasil, agora 
sim estamos vivendo em uma ditadura no brasil, porque somos obrigados a tomar a vacina. O 
Procurador da República Oficiante promoveu o declínio de atribuições ao MPE, sob os 
seguintes fundamentos: (i) o fato noticiado pode se enquadrar, em tese, no delito de incitação 
ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, cujo bem jurídico protegido 
é a paz pública e o sujeito passivo, a sociedade como um todo, isto é, a coletividade; (ii) de 
outro lado, a noticiada conduta também é passível, em tese, de enquadramento no tipo penal do 
art. 268 (infração de medida sanitária preventiva), o qual, para sua configuração, exige que o 
sujeito ativo viole a determinação do poder público destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa, isto é, que desrespeite a obrigatoriedade de se vacinar 
negando sua aplicação ou daquele que esteja sob seu poder familiar; (iii) sucede que a 
competência da Justiça Federal em matéria penal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição 
Federal, é apenas para os casos em que a infração é praticada em detrimento de bens, serviços 
ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, de modo que o 
caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses aludidas, considerando que o 
discurso emitido pelos citados apresentadores não afronta diretamente nenhum interesse de 
natureza federal nem foi cometido em detrimento de alguma de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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. Precedente da 2ª CCR Procedimento nº 
1.16.000.003558/2021-64, 844ª Sessão de Revisão-ordinária, de 25/04/2022; decidido à 
unanimidade. 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). 

 
136. Expediente: 1.16.000.001674/2022-20 - Eletrônico  Voto: 2080/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao cidadão. A noticiante 

narra que golpistas estão recebendo valores a pretexto de adicionar, no sistema, doses de vacina 
contra COVID-19 em pessoas antivacinas. Aduz, ainda, que o esquema ocorreria dentro de 
UBS e que as vacinas que seriam aplicadas acabam sendo descartadas, o que causaria prejuízo 
ao erário. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Como bem ressaltou 
o membro do MPF oficiante, a inserção de dados falsos no cadastro de vacinas ocorreria em 
Unidades Básicas de Saúde, que normalmente estão inseridas no âmbito das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde. Assim, eventual dano a serviços ou interesses da União seria 
meramente indireto. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição 
do Ministério Público Federal para persecução penal. Aplicação, mutatis mutandis, do 
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Enunciado 100/2a CCR, que assim dispõe: Não é de atribuição do Ministério Público Federal 
apurar irregularidades ocorridas quando da aplicação da vacina contra a Covid-19, salvo se 
houver a implicação de algum órgão ou agente público federal, haja vista que o fato de o 
Ministério da Saúde ser o responsável pela coordenação do plano nacional não é fator que, por 
si, define o interesse da União e fixa a competência da Justiça Federal nas hipóteses de má 
aplicação da vacina. Homologação do declínio em favor do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios.  

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

 
137. Expediente: 1.20.000.000133/2022-51 - Eletrônico  Voto: 2126/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento de cópia de sentença do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, referente a ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais 
interposta por L.S.J. em face de P.A.E.LTDA-ME., dando conta de suposta falsificação de 
documento público federal (histórico escolar). Consta dos autos que L.S.J. teria inserido dados 
falso em histórico escolar, o qual teria sido apresentado perante a Justiça Estadual. Promoção 
de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: (i) tem-se a suspeita de falsificação 
de um histórico escolar, referente a instituição privada de ensino, supostamente utilizado entre 
particulares e, posteriormente, perante o Juízo Estadual; (ii) em que pese os indícios de ilícito 
penal do art. 304 do CP, não há razão para o seu processamento no âmbito federal. Revisão de 
Declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). Trata-se de possível uso de documento falso em feito 
judicial que tramitou perante a Justiça Estadual. Portanto, os prejuízos advindos da conduta 
delituosa devem ser eventualmente suportados pelo ente a que destinado o aludido documento. 
Sendo assim, evidentemente, não é de atribuição do Ministério Público Federal, mas sim do 
órgão ministerial estadual, visto que não lesa quaisquer dos interesses tutelados pelo art. 109 
da Constituição Federal. Cumpre registrar, ainda, a teor da Súmula nº 546 do Superior Tribunal 
de Justiça, que: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é 
firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 
importando a qualificação do órgão expedidor. Carência de elementos de informação capazes 
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
138. Expediente: 1.20.000.000644/2021-92 - Eletrônico  Voto: 2079/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Relato de que, no dia 30/05/2021, uma aldeia indígena sofreu um ataque 

violento, por parte de 4 (quatro) indivíduos, sendo ao menos um deles também indígena. 
Segundo consta, o motivo do ataque ainda não se encontra totalmente esclarecido, mas a notícia 
informa que os responsáveis teriam atacado a aldeia por acreditar que uma moradora do local 
teria praticado ato de feitiçaria que resultou na morte de um indígena, quando na realidade o 
indivíduo em questão teria falecido por complicações resultantes da Covid-19. Revisão de 
declinação de atribuições (Enunciado 32 da 2a CCR). Como bem ressaltou o membro do MPF 
oficiante, apesar de os delitos envolverem indígenas, e terem sido cometidos em uma terra 
indígena (Aldeia Sacre I), a motivação do crime, pelo apurado, não envolve questões culturais 
ou tradicionais indígenas, tratando-se de crime passional, motivado por retaliação, que poderia 
muito bem se dar de modo muito semelhante em outro contexto, que envolvesse apenas não 
índios. Não se observa questão de fundo, relacionada à disputa sobre direitos indígenas, que 
legitime o deslocamento de competência destes para a Justiça Federal. O que há, na hipótese, é 
crime cometido por indivíduo que, pelo que consta da investigação, imbuiu-se de sentimento 
de represália, retaliação, por uma motivação puramente pessoal, não por questões que envolvam 
algum tipo de lesão a direitos indígenas coletivamente considerados. () Neste caso, os crimes 
foram cometidos por terem os autores do fato acreditado que uma pessoa foi morta por 
feitiçaria, quando, em verdade, sua morte decorreu de complicações da COVID-19. Sendo 
assim, os crimes praticados () não tiveram conotação de disputa de direitos indígenas 
coletivamente considerados. Outrossim, o crime não foi praticado para atingir a cultura 
indígena. Assim, não há, por ora, indícios a indicar que as condutas delitivas foram praticadas 
com o intuito de atingir direitos e interesses coletivos de comunidade indígena, a organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas etc. No caso, vislumbra-se que os 
crimes foram praticados por motivação puramente pessoal, em razão de um fato isolado 
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envolvendo integrantes de comunidades indígenas diversas, e não situação generalizada no 
âmbito das aldeias. Ausência, até o momento, 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). 

 
139. Expediente: 1.22.000.000135/2022-76 - Eletrônico  Voto: 2083/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante 

narra, em suma, que foi injustamente retirado de seu imóvel em razão de supostas declarações 
falsas de sua ex-companheira, no sentido de que ele a teria agredido e ameaçado. Juntou, ainda, 
vídeo e fotos de sua filha sendo agredida por sua ex-companheira. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado 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). 

 
140. Expediente: 1.22.000.000968/2022-37 - Eletrônico  Voto: 2096/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, 

noticiando a possível prática de injúria racial e/ou racismo. O manifestante alega que, no dia 
19/03/2022, por volta das 11h10min, em um shopping em Belo Horizonte/MG, sua sobrinha, 
que o aguardava caminhando pelo local, ao descer a escada rolante, foi parada, coagida e 
constrangida pelo segurança do estabelecimento. Revisão de promoção de arquivamento e de 
declínio de atribuições (Enunciados nº 33 e 32, respectivamente 2ª CCR). Segundo o que consta 
dos autos, não há elementos de informação capazes de indicar, por ora, o interesse da justiça 
federal na apreciação do feito. Ausência de transnacionalidade na conduta descrita. Inteligência 
do art. 109, VI, da CF. Precedente 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.16.000.000519/2022-96, Sessão 
de Revisão nº 837, de 07/02/2022, unânime. Homologação de arquivamento e do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
141. Expediente: 1.22.000.002946/2021-21 - Eletrônico  Voto: 2138/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão. O noticiante narra o seguinte: acabo de ter a informação que meu primo () residente 
em Ribeirão das neves que comprou um diploma e não frequenta escola desde os 13 anos agora 
é formado por compra de um diploma de um homem no centro da cidade e está trabalhando 
para uma empresa junto ao governo do Estado de Minas. O mesmo não consegue fazer contas 
matemática e possui histórico de suspeita de cheque financeiro falso e falsidade ideológica. E 
posso atestar o mesmo não completou ensino médio muito menos viu faculdade. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado 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). 

 
142. Expediente: 1.26.000.001396/2022-64 - Eletrônico  Voto: 1904/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação de particular apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato de uma tentativa de feminicídio e ameaça praticados, em tese, 
por funcionário da AGU contra ex-companheira. Promoção de declínio de atribuições. 
Argumento de que: Com base nas informações constantes na notícia de fato, percebe-se a 
ausência de elementos que comprovem a existência de infração penal em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União que justifique a competência da Justiça Federal, à luz do art. 
109, IV da Constituição Federal, tratando-se, pois, de delito de competência da Justiça Comum. 
A competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito está afastada, 
uma vez que a infração penal foi, em tese, perpetrada contra particular não existindo abuso de 
autoridade. Tal conclusão decorre do fato de que a referida ameaça refere-se a um particular, 
portanto, sem relação de subordinação pública, pelo que não traduz hipótese de interesse direto 
e imediato da União ou das entidades federais, o que afasta, por expressa opção constitucional, 
a competência da Justiça Federal. Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Carência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
143. Expediente: 1.29.000.000394/2022-46 - Eletrônico  Voto: 2043/2022 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se relata que quatro pessoas, identificadas como S.da S. H. (psicóloga), 
C.L.B.H. (suposta psicopedagoga), A.L.M.G. e L.T.R. não possuem certificados nos cursos que 
alegam ter, como Pós-Graduação em ABA (sigla em inglês para Análise do Comportamento 
Aplicada) e no Modelo Denver de Intervenção Precoce. Eventual prática dos crimes de 
estelionato e de falsidade ideológica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 
declínio ao Ministério Público Estadual.  

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

 
144. Expediente: 1.29.000.001199/2022-33 - Eletrônico  Voto: 2112/2022 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 encaminhada pelo Conselho Regional de 

Psicologia do Rio Grande do Sul, visando apurar o suposto crime de estelionato praticado em 
desfavor de particulares por pessoa que se apresenta em determinada rede social como 
psicólogo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Os elementos 
colhidos nos autos evidenciam lesão a interesses e patrimônio exclusivamente de particulares, 
não havendo indícios de que a empreitada tenha afetado diretamente bens, serviços ou 
interesses da União. Não incidência do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. O exercício 
ilegal da profissão, nos termos do art. 47 do Decreto-lei 3.688/1941, implica a prática de mera 
contravenção penal, sujeita à competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 38/STJ. 
Ademais, outros elementos dos autos sugerem a prática de estelionato contra particulares (art. 
171, CP). Ausência de elementos de informação capazes de justificar 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). 

 
145. Expediente: 1.30.001.000843/2022-25 - Eletrônico  Voto: 2121/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato, instaurada a partir de comunicação encaminhada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, noticiando que J.P. exploraria atividade contábil na 
condição de titular da "organização contábil `J.P., sem possuir formação profissional e registro 
junto à autarquia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). O 
exercício ilegal da profissão, nos termos do art. 47 do Decreto-lei 3.688/1941, implica a prática 
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de mera contravenção penal, sujeita à competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 
nº 38/STJ. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 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). 

 
146. Expediente: 1.30.001.001247/2022-62 - Eletrônico  Voto: 1983/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação de particular apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, versando sobre possível prática do crime de ameaça, previsto no art. 
147 do CP, cometido, em tese, por traficantes e prostitutas não identificados. Revisão 
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Carência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
147. Expediente: 1.30.001.003324/2021-38 - Eletrônico  Voto: 2125/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada em decorrência do encaminhamento de ofício oriundo da 

Corregedoria Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, noticiando fato que, em tese, se 
amolda ao tipo penal previsto no art. 171, parágrafo 3º, do Código Penal. A noticiante L.R.B. 
afirma que descobriu a fraude no dia 02/02/2021, quando foi até a sua agência do Banco do 
Brasil, no Jardim Botânico e lá tomou conhecimento de que o seu saldo do Banco do Brasil 
havia sido transferido para outra agência, também do Banco do Brasil, mas na Ilha do 
Governador, de forma que o estelionatário teria aberto uma conta em nome da declarante, a fim 
de viabilizar a operação, transferência que foi informada por correspondência pelo INSS. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio das atribuições; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: (i) resta claro que a situação fática noticiada 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 de acordo com o art. 109, IV da 
CRFB/88 e, por conseguinte, a atribuição do Ministério Público Federal; (ii) os créditos em 
questão foram depositados pelo INSS à segurada L.R.B. de forma idônea. Por conseguinte, não 
há que se falar em prejuízo da Autarquia Previdenciária pois o crime foi cometido em 
detrimento apenas do particular; (iii) constata-se que o comando para a transferência dos 
créditos de um órgão pagador para outro e da efetivação irregular do pagamento desses créditos, 
relativos ao benefício previdenciário, foi realizada pela instituição financeira, no caso, o Banco 
do Brasil. (Enunciado nº 32). Na hipótese, o suposto crime foi praticado em detrimento de 
interesse(s) de particular e da Sociedade de Economia Mista. Não enquadramento, portanto, às 
hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). Inexistência 
de dano direto a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
148. Expediente: 1.32.000.000963/2021-87 - Eletrônico  Voto: 2027/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se relata a ocorrência de diversas irregularidades em processos de 
regularização de terras perante o Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima 
(ITERAIMA) e a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FERMARH). 
Condutas perpetradas por W.L.A. dos S., que podem configurar, entre outras, a prática dos 
crimes de estelionato e de falsidade ideológica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32). Segundo o Procurador oficiante, cuida-se, no caso em apreço, de questões atinentes a 
processos de regularização de terras que tramitam junto ao ITERAIMA e FERMARH, 
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entidades criadas e mantidas pelo Estado de Roraima. Inexistência de prejuízo a bens, serviços 
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 
Estadual.  

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

 
149. Expediente: 1.34.001.000304/2022-47 - Eletrônico  Voto: 2030/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de denúncia de suposto crime de pornografia infantil 

encaminhada pelo provedor Universo Online S.A., em virtude do Termo de Compromisso de 
Integração Operacional com a PR/SP. Consta que o usuário Vídeos Kid teria postado a seguinte 
mensagem em sala de bate-papo na página da internet do provedor UOL: oi tudo bem? tem 
vídeos para trocar no telegram?. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª 
CCR). No caso concreto, não se vislumbram indícios de que a conduta, a despeito de praticada 
pela internet, tenha se revestido de transnacionalidade. Pelo contrário, o que há é uma 
mensagem postada que, pelo contexto em que se insere, um usuário indaga a outro se teria 
vídeos para trocar, muito possivelmente de menores. Eventual troca de vídeos, tenha ela se 
concretizado ou não, entre um grupo restrito de usuários, de forma privada. Hipótese prevista 
no art. 109 da CF não configurada. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de 
elementos de informação que legitimem a atuação 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). 

 
150. Expediente: 1.34.001.000345/2022-33 - Eletrônico  Voto: 2028/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de denúncia de suposto crime de pornografia infantil 

encaminhada pelo provedor Universo Online S.A., em virtude do Termo de Compromisso de 
Integração Operacional com a PR/SP. Consta que o usuário Pailorena teria postado a seguinte 
mensagem em sala de bate-papo na página da internet do provedor UOL, dirigida ao usuário 
procuro h pra irmã: topa trocar fotos delas?. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 
32 da 2ª CCR). No caso concreto, não se vislumbram indícios de que a conduta, a despeito de 
praticada pela internet, tenha se revestido de transnacionalidade. Pelo contrário, o que há é uma 
mensagem postada que, pelo contexto em que se insere, um usuário indaga a outro se gostaria 
de trocar fotos, possivelmente de menores, filha de um e irmã de outro. Eventual troca de fotos, 
tenha ela se concretizado ou não, entre um grupo restrito de usuários, de forma privada. 
Hipótese prevista no art. 109 da CF não configurada. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Inexistência de elementos de informação que legitimem a atuação 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). 

 
151. Expediente: 1.34.001.001286/2022-11 - Eletrônico  Voto: 1924/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais enviada pela 

Receita Federal em razão de indícios do crime de falsidade documental na emissão de 
determinado número de CPF. De acordo com a Receita Federal, há indícios de que uma mesma 
pessoa tenha realizado uma multiplicidade de inscrições no cadastro de pessoas físicas. 
Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: nos termos da 
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, 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 Assim, ainda que 
constatada falsidade em documento expedido por órgãos federais, a competência da Justiça 
Federal somente se configura quando demonstrada efetiva lesão a bens, serviços ou interesses 
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da União Federal, de suas autarquias ou empresas públicas, o que não se vê no caso em análise. 
Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Consoante precedentes desta 2ª CCR: i) A investigação 
apura, apenas, a falsificação de CPFs, documento público cuja emissão é de responsabilidade 
de órgão federal (Receita Federal), razão pela qual evidencia-se o interesse da União e, por 
consequência, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. (NF 
1.34.001.000049/2022-32, 845ª Sessão de Revisão, de 02/05/2022); ii) 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). (NF 
1.34.001.001258/2022-01, 843ª Sessão de Revisão, de 04/04/2022); iii) diante da ocorrência de 
uso de documento falso para fins de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas, a Receita 
Federal do Brasil procedeu à nulidade de diversos CPFs. Na hipótese, a ausência de prejuízo 
financeiro eventualmente suportado pela União não se mostra determinante para afastar a 
atribuição para investigação dos fatos. O suposto desvio de conduta (inclusive com indícios de 
uso de documento falso perante a RFB) atenta diretamente contra os serviços e os interesses do 
fisco, o que atrai o quanto disposto no art. 109, IV, da CF. Súmula 546 do STJ: `A competência 
para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou 
órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão 
expedidor. Apresentação de documentos ideológico e/ou materialmente falsos perante órgão 
público vinculado a União (RFB). (NF 1.34.001.010239/2021-87, 840ª Sessão de Revisão, de 
14/03/2022). Não homologação do declínio de atribuições.  

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

 
152. Expediente: 1.34.001.002846/2022-54 - Eletrônico  Voto: 1984/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por um provedor de internet, 

informando a prática de suposto crime de pornografia infantil por um usuário de sala de bate-
papo. Promoção de declínio de atribuições, ao argumento de que: Não houve troca de imagens 
pela internet. O que há é uma oferta de venda de pornografia infantil nas salas de bate-papo, 
venda essa que seria concretizada, de alguma forma, a partir de mensagem privada ao usuário. 
Eventual venda de vídeos, tenha ela se concretizado ou não, ocorreria entre dois usuários, de 
forma privada, possivelmente por meio de troca de mensagens privadas via algum aplicativo 
de mensageria. A competência para a persecução de eventuais delitos previstos nos artigos 241 
e 241-A do ECA, portanto, é estadual. Revisão (Enunciado nº 32 2ª CCR). O simples fato de 
um delito ter sido praticado por meio da internet não é o suficiente para que a competência para 
o seu processamento e julgamento seja federal, já que, para tanto, é necessário que o crime em 
questão esteja previsto em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja signatário e 
que reste configurada a transnacionalidade, por força do artigo 109, inciso V, da Constituição 
da República. Considerando que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-
papo, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para 
análise do caso concreto é do Ministério Público Estadual, porquanto ausentes as hipóteses 
previstas no art. 109 da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.  

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

 
153. Expediente: 1.34.009.000098/2022-03 - Eletrônico  Voto: 2097/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada em decorrência do encaminhamento de boletim de ocorrência 

lavrado pela Polícia Civil Estadual, por meio do qual é noticiada a abertura de conta bancária 
mediante fraude junto à instituição financeira Banco do Brasil. Consta dos autos que houve 
tentativa de crime de estelionato, mediante utilização indevida de dados da vítima. O 
Procurador da República oficiante promoveu o declínio das atribuições; apresentou, em síntese, 
os seguintes fundamentos: (i) considerando que a fraude bancária ocorreu junto ao Banco do 
Brasil, sociedade de economia mista, falece atribuição à Justiça Federal para processar e julgar 
infrações penais praticadas em detrimento desta instituição, a teor do artigo 109, IV, da 
Constituição Federal; (ii) verifica-se que a apuração de eventual crime não é da competência 
da Justiça Federal, já que não se vislumbra lesão a bem jurídico federal, notadamente, lesão a 
bens, serviços ou interesses da União. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 
Na hipótese, o suposto crime foi praticado em detrimento de interesse(s) de Sociedade de 
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Economia Mista. Não enquadramento, portanto, às hipóteses previstas na competência criminal 
da Justiça Federal (art. 109 da CF). Inexistência de dano direto a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
Homologação de Arquivamento 
154. Expediente: JF/BG-1002054-

39.2019.4.01.3605-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2167/2022 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 183 da 

Lei nº 9.472/97, tendo em vista o funcionamento de duas rádios clandestinas na 
localidade de Bom Jesus do Araguaia/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Considerando que o termo de exibição e apreensão, bem como o laudo 
pericial não identificaram os aparelhos de acordo com o local de apreensão, o Procurador 
oficiante requisitou perícia complementar para esclarecer quais aparelhos haviam sido 
apreendidos em cada rádio clandestina e, assim, possibilitar a correta individualização 
das condutas. No entanto, devidamente realizada a perícia técnica, constatou-se que o 
aparelho transmissor pertencente aos investigados M.M.B. e W.A.M. dos S., apesar de 
ser capaz de gerar interferência, não funcionava quando energizado. Em relação aos 
aparelhos apreendidos na residência do investigado L.C. da S., verificou-se que não se 
tratavam de transmissores, não sendo aptos a gerar radiofrequência. Aparelhos que, 
submetidos à perícia, no estado em que se encontravam, não se prestavam a interferir no 
regular funcionamento dos meios de comunicação devidamente autorizados. 
Materialidade delitiva não demonstrada. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução. Homologação do arquivamento.  

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

 
155. Expediente: JF/CE-0810275-

45.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2161/2022 Origem: GABPR2-RRPS - 
RÉGIS RICHAEL PRIMO 
DA SILVA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de estelionato 

majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que L.R. da S., ao 
tentar realizar seu cadastro no site da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio de 
R$ 600,00 do Governo Federal, tomou ciência de que uma terceira pessoa estaria 
recebendo o benefício Bolsa Família em seu nome. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV, da LC nº 75/1993). Informação da autoridade policial de que houve um erro na 
alimentação dos dados relativos ao cadastro da noticiante, L.R. da S., em razão de ser 
homônima da mãe de F.M.R. dos S., que constava indevidamente do cadastro como seu 
filho. Inconsistências em cadastro de dados da Caixa. Ausência de indícios da prática do 
crime de estelionato majorado. Dolo não evidenciado. 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). 

 
156. Expediente: JF/CRI/SC-5000176-

60.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2088/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia encaminhada pela Gerência Executiva do 

INSS em Criciúma/SC acerca de possível fraude para obtenção de benefício. Uso de Perfil 
Profissiográfico Previdenciário PPP, emitido por uma cooperativa de trabalhadores, em 
tese, ideologicamente falso, relativo ao período de 01/07/2000 a 31/10/2003, informando 
exercício de atividade de subsolo pelo beneficiário. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, considerando, em síntese, que: as divergências verificadas nas 
anotações em ficha funcional da COOPER quanto ao local de trabalho do cooperado; bem 
como as declarações prestadas nos autos deste inquérito; a razoabilidade do exercício da 
função de servente e soldador ora em superfície, ora em subsolo; e, além disso, o baixo 
grau de escolaridade do investigado, não é possível afirmar que C tivesse conhecimento da 
falsidade do PPP. Não se vislumbra, por outro lado, diligências capazes de aclarar os fatos. 
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, as provas constantes dos autos não 
permitem concluir que o ora investigado tenha, de alguma forma, concorrido dolosamente 
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e utilizado de meio fraudulento para obter vantagem patrimonial indevida. Em defesa 
administrativa, o investigado alegou que simplesmente pegou o PPP na empresa e entregou 
no INSS, e que eventualmente fazia algumas atividades no subsolo nesse período. 
Ademais, as testemunhas ouvidas disseram que o investigado sempre trabalhou no subsolo. 
Ausência de elementos indicativos de ação dolosa, por parte do investigado, para o 
recebimento indevido de benefício. 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). 

 
157. Expediente: JF/CRI/SC-5001687-

59.2021.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2087/2022 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 1º, I, 

da Lei nº 8.137/90, diante da eventual prestação de declaração falsa às autoridades 
fazendárias perpetrada por representantes de uma empresa de revestimentos cerâmicos, nas 
competências de 2011 a 2014. Promoção de arquivamento. Argumento de que: oficiado à 
Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional, aportou-se aos autos a informação 
de que, após diversos recursos, o crédito foi parcialmente extinto, sendo que uma parcela 
encontra-se suspensa no Processo Administrativo Fiscal nº, aguardando julgamento pelo 
CARF, e a outra parcela, já constituída definitivamente, foi transferida para o Processo 
Administrativo nº, mas está suspensa diante da sentença proferida nos autos nº Além disso, 
ressalta-se que, ao analisar o recurso interposto no Procedimento Administrativo Fiscal, o 
CARF entendeu que não houve fraude, restando demonstrado pela empresa que as 
operações de concessão de direito de superfície e locação imobiliária se destinavam à lícita 
emissão de títulos mobiliários no mercado de capitais para financiamento de suas 
atividades, sem qualquer relação com a modificação de suas obrigações tributárias 
Portanto, conforme ponderou a Autoridade Policial, a empresa repassou todas as 
informações necessárias à Receita Federal, de modo que a controvérsia atual recai sobre 
natureza estritamente tributária, diante da divergência acerca da dedutibilidade de 
despesas. Dessa forma, não há que se falar em prática delitiva pela empresa, uma vez que 
não houve omissão ou fraude para ocultar da autoridade competente a ocorrência do fato 
gerador de obrigação tributária. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que não se 
verificou a ocorrência de fraude para fins de supressão tributária. Falta de justa causa para 
a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
158. Expediente: JF/CXS/MA-1004371-

73.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 2069/2022 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 149 DO CP. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA. 
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 71 E DA ORIENTAÇÃO 26, AMBOS DA 2a CCR. 
QUESTÕES TRABALHISTAS DEVIDAMENTE SOLUCIONADAS NO CASO 
CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial 
instaurado para apurar o crime descrito no art. 149 do CP, possivelmente ocorrido em uma 
fazenda localizada na zona rural de Codó/MA. Segundo consta, após fiscalização realizada 
em 09/10/2015, constatou-se que 6 (seis) empregados trabalhavam na propriedade em 
condições degradantes. 2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento, alegando 
que não há elemento nos autos que permita elucidar a autoria do crime ou que indique a 
viabilidade de ser empreendida diligência investigatória com esse desiderato. 3. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência 
do STF consolidou-se no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 149 
do CP, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o 
cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho, condutas 
alternativas previstas no tipo penal. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código 
Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por 
vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da 
pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados (RE 
459510, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2015). 5. Assim, se, por um lado, não é qualquer 
violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo, por outro, se a violação 
aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os 
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trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições 
degradantes de trabalho, é possível o enquadramento no crime do art. 149 do CP. 6. No 
caso, apesar de haver indícios de materialidade, constam as seguintes informações a 
respeito da autoria: o investigado F. R. S., que figura como empregador nos Termos de 
Rescisão do Contrato de Trabalho e Termo de Quitação da Verba Rescisória, faleceu em 
27.07.2016, conforme atesta a certidão de óbito de fls. 144/145, o que acarreta a sua 
extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. Em relação aos 
investigados A. D. S. e J. R. S., apesar das inúmeras tentativas, não foi possível coletar o 
interrogatório. 7. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, os fatos remontam o 
ano de 2015, sendo que, decorridos mais de 05 (cinco) anos da instauração da presente 
investigação criminal, não foi possível reunir os elementos necessários ao exercício regular 
da ação penal. Dessa forma, revela-se improvável que a continuidade deste IPL possa trazer 
elementos novos capazes de comprovar a autoria delitiva e, sobretudo, o dolo do agente, 
especialmente diante do extenso lapso temporal decorrido desde a prática criminosa. Neste 
contexto, pela antiguidade dos fatos narrados (ocorridos há mais de 6 anos), entendo que 
eventuais diligências complementares provavelmente serão inúteis (expectativa de 
resultado) para comprovação do dolo e da autoria do crime. 8. Aplicação do Enunciado 71 
e da Orientação 26, ambos da 2a CCR. 9. Ademais, as questões trabalhistas foram 
devidamente solucionadas, visto que há notícia de que todos os trabalhadores tiveram seus 
direitos trabalhistas regularizados na ação fiscal. 10. Homologação do arquivamento, 
considerando (i) a ausência de elementos suficientes de autoria além daqueles obtidos em 
relação ao empregador falecido, (ii) o lapso temporal decorrido desde a data dos fatos e (iii) 
o recebimento das indenizações trabalhistas pelos empregados.  

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

 
159. Expediente: JF-DF-1025558-

39.2021.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2092/2022 Origem: GABPR3-MBZ - 
MARCIA BRANDAO 
ZOLLINGER  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado, inicialmente, na Polícia Civil do Distrito Federal para 

apurar a possível prática do delito previsto no art. 289, §1º, do Código Penal, tendo em 
vista que, no dia 18/03/2021, durante abordagem ao veículo de G.P.D.O. foram 
encontradas 23 cédulas aparentemente falsas de R$5,00 (cinco reais) contendo o 
mesmo número de série. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugnou 
pela remessa dos autos a uma das Varas Criminais Federais do Distrito Federal, o que 
foi acolhido pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã do TJDFT. O laudo pericial 
concluiu que as notas apreendidas eram falsas. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito, com base no Enunciado nº 60/2ª CCR, observando 
que: não há elementos nos autos que permitam sustentar dolo na conduta do 
investigado. Ao contrário, as circunstâncias nas quais as cédulas foram apreendidas, o 
seu baixo valor individual e o modo como estavam guardadas pelo agente militam em 
favor da presunção de boa-fé. Não estão presentes situações tipicamente associadas ao 
conhecimento do ilícito, como a introdução fracionada das cédulas em circulação, a 
reincidência específica, a fuga do agente, dentre outras. Discordância do Juiz Federal. 
Aduz o magistrado: em tese, o agente praticou a conduta de guardar as notas falsas, 
todavia, não é possível concluir pela ausência de dolo, ao menos neste momento, 
baseando-se apenas seu baixo valor individual e o modo como estavam guardadas pelo 
agente, porquanto, a simples conduta de guardar dinheiro falso encontra-se tipificada 
no Código Penal, sendo irrelevante o fato de introduzir-se ou não a moeda em 
circulação.. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação 
anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Incidência, na hipótese, do 
Enunciado nº 60/2ª CCR: É cabível o arquivamento de procedimento investigatório 
referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o modo 
que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de introdução 
em circulação, o comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem 
ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou 
improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo. 
Manutenção do arquivamento.  

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

 
160. Expediente: JF/MG-1042211-

17.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2062/2022 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 

304 do CP. Segundo consta, os investigados teriam apresentado, para a expedição do 
passaporte de uma menor, formulário para emissão de passaporte com inclusão de 
autorização de viagem e certidão de nascimento supostamente falsa, tendo em vista que 
a certidão continha reconhecimento de paternidade recente com mudança de sobrenome 
da criança. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o 
membro do MPF oficiante, em interrogatório, M. declarou que viajou para a França já 
grávida de I., lugar onde a criança nasceu e foi registrada, sendo que posteriormente 
retornou ao Brasil, momento em que M. reconheceu a paternidade da menor. Na 
expectativa em voltar à França, M. foi até a Polícia Federal a fim de emitir passaporte de 
I.. Já M. encontra-se no exterior, razão pela qual não foi ouvido. Além disso, foram 
realizadas outras diligências para apurar os fatos narrados, sendo que nenhuma delas 
apontou para qualquer indício de que o crime de fato tenha ocorrido, sendo o feito 
relatado pela Autoridade Policial. Não há, portanto, nos autos em tela, linha investigatória 
potencialmente idônea para continuidade do apuratório. 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). 

 
161. Expediente: JF/MOC-1006473-

44.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2141/2022 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do Código Penal. Apuratório oriundo do IPL 0301/2014-4 DPF/MOC/MG, que versa 
sobre o recebimento de benefício do Programa Bolsa Família por 24 famílias que 
contavam, à época do preenchimento do formulário do CadÚnico, com, pelo menos, um 
integrante beneficiário do INSS, possuindo, dessa forma, renda mensal per capital 
superior a meio salário-mínimo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Averiguação delimitada à investigada A.P. dos S.D., segundo a qual o benefício foi 
cancelado em 2002 e que ao tempo da concessão, a família possuía cinco integrantes, mas 
apenas ela e o marido auferiam renda: a beneficiária recebia cerca de R$ 70,00 (setenta 
reais) e o marido um salário-mínimo, em virtude de trabalho não registrado em uma 
fazenda. Relatou, ainda, que começou a receber a pensão por morte depois do falecimento 
do cônjuge, o que levou ao cancelamento do benefício Bolsa Família. Informação do INSS 
no sentido de que foi localizado o benefício de pensão por morte previdenciária em nome 
de A.P. dos S.D. a partir de 16/08/2000, estando ativo até os dias atuais. Notícia de que 
não foram encontradas informações de A.P. dos S.D. no sistema da Secretaria Nacional 
de Renda de Cidadania. No mesmo sentido, o município de Várzea da Palma não possui 
os documentos anteriores ao ano de 2014, o que inviabilizou a apuração acerca dos dados 
cadastrais que foram utilizados para o recebimento do benefício Bolsa Família. 
Superveniência da pensão por morte ao benefício assistencial. Elementares do tipo penal 
em tela não configuradas. Insuficiência de provas aptas para sustentar a materialidade 
delitiva. Ausência de indícios do elemento subjetivo na conduta investigada. 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). 

 
162. Expediente: JF/PAF/BA-1006334-

09.2021.4.01.3306-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2162/2022 Origem: GABPRM001-ESS 
- ELIABE SOARES DA 
SILVA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de descaminho, 

previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, supostamente praticado por J.B. da S., 
flagrado em 29/07/2020, na posse de 14 (quatorze) aparelhos celulares sem a devida nota 
fiscal, durante diligência realizada pela Polícia Civil de Paulo Afonso/BA. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). Notícia de que, no mesmo dia em que foi 
realizada a apreensão, o investigado apresentou no distrito policial os respectivos 
documentos fiscais, cujos números de IMEIs conferem com aqueles descritos no auto de 
exibição e apreensão. Documentos que evidenciaram a origem dos celulares apreendidos. 
Atipicidade da conduta investigada. 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). 
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163. Expediente: JF/PE-0808325-
80.2020.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2163/2022 Origem: GABPR13-AWSC - 
ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de possível existência de fraudes na 

concessão de benefícios previdenciários deferidos na APS de Casa Amarela, Corredor 
do Bispo e Pina, todas em Recife/PE, entre os anos de 2015 e 2018, supostamente 
intermediadas pelas empresas de consultoria P.C. LTDA e P. EIRELLI e com a eventual 
participação de servidores do INSS. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Conclusão, após longa apuração, no sentido de que não existiu 
qualquer irregularidade nos benefícios apontados no relatório de inteligência constante 
dos autos, no que se refere ao cômputo do tempo de serviço como especial antes da Lei 
nº 9.032/95. Consistência das justificativas apresentadas, corroboradas pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de indícios de materialidade 
delitiva. Continuidade da investigação pela Polícia Federal, entretanto, no que diz 
respeito aos benefícios de titularidade dos segurados A.P. da S., E.D.S. e A.P. do R.B., 
em cadernos apuratórios próprios. Homologação do arquivamento parcial.  

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

 
164. Expediente: JF/PE-0818927-

33.2020.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1638/2022 Origem: GABPR12-FHA - 
FABIO HOLANDA 
ALBUQUERQUE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTA PRÁTICA DO 

CRIME DE DESCAMINHO. DESTRUIÇÃO DA MERCADORIA PELA RECEITA 
FEDERAL. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM IDENTIFICAR A 
ORIGEM ESTRANGEIRA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE NOVAS 
DILIGÊNCIAS CAPAZES DE MODIFICAR O PANORAMA PROBATÓRIO 
ATUAL. FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado, a partir de Representação Fiscal 
para Fins Penais, para investigar a suposta prática de crime de descaminho (CP, art. 334, 
§1º, III). 2. A Representação Fiscal para Fins Penais foi lavrada em decorrência da 
retenção, em 29/09/2018, de relógios de pulso, óculos, perfumes e frascos de cremes, 
mercadorias de suposta origem estrangeira e avaliadas em R$ 21.388,86, que estavam 
expostos à venda na sede da empresa ora investigada, localizada em Recife/PE, 
desacompanhadas da documentação comprobatória de aquisição no mercado interno 
e/ou da regular importação. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, observando que não há prova da materialidade delituosa, uma 
vez que: ao cabo das investigações, não se logrou êxito em identificar a origem 
estrangeira das mercadorias. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 
Consta dos autos laudo da Polícia Federal consignando que não foi possível determinar 
a origem/fabricação das mercadorias apreendidas, em virtude de terem sido destruídas 
pela Receita Federal do Brasil. 6. Oficiada, a Receita Federal informou que as 
mercadorias objeto do PAF foram destinadas por destruição, restando impossibilitada a 
realização de exames periciais. 7. Ouvida pela Polícia Federal, pessoa que trabalhou 
como vendedora da empresa ora investigada declarou que: alguns produtos vinham de 
São Paulo e que não sabe dizer quem são os fornecedores da empresa. 8. Quanto à 
destruição das mercadorias, cumpre observar que o §5º, do art. 42, da Portaria RFB nº 
3010, de 29 de junho de 2011, dispõe: Por ocasião da remessa dos autos da representação 
fiscal para fins penais à Procuradoria da República, relativa a processo administrativo-
fiscal em que se aplicou a pena de perdimento a produtos de que trata este artigo, a 
unidade administrativa da RFB deverá, quando ausente o laudo pericial, informar que 
serão preservadas amostras dos produtos pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual 
serão destruídas, salvo se houver determinação judicial ou requerimento da respectiva 
Procuradoria da República para entrega à polícia judiciária ou transferência para 
depósito do Poder Judiciário. (Destaque não original) 9. No caso, a retenção da 
mercadoria ocorreu em 29/09/2018 e o Ato de Destruição de Mercadorias data de 
01/07/2021, não há notícia de laudo pericial, tampouco (transcorridos mais de 3 anos da 
retenção e de 6 meses da destruição) de que restam preservadas amostras dos produtos. 
Nesse contexto, com razão o Procurador da República oficiante ao asseverar a ausência 
de materialidade do crime de descaminho. Ademais, não se vislumbra outras diligências 
capazes de modificar o panorama probatório atual. 10. Falta de justa causa para a 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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165. Expediente: JF-RN-0803338-
55.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 2099/2022 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial, instaurado para apuração de possível prática de estelionato majorado 

(art. 171, § 3º, CP); a investigada teria recebido indevidamente, entre janeiro e maio de 
2011 (05 parcelas), benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez do seu 
genitor, após o falecimento dele, em 17 de janeiro de 2011, causando o prejuízo de R$ 
2.285,00. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito 
Policial, conforme os seguintes fundamentos: (1) houve saque indevido de um número 
reduzido de parcelas do benefício previdenciário; (2) o prejuízo ao INSS foi pequeno; 
(3) geralmente, o recebimento das prestações decorre da necessidade de custeio de 
despesas com funeral e com o pagamento de dívidas do beneficiário falecido; (4) o 
desfecho menos oneroso e mais sensato, na situação, é a resolução administrativa do 
caso, mediante acordo entre o INSS e a suspeita; (5) qualquer providência jurisdicional 
apresenta-se excessiva ou exagerada. O Membro do MPF determinou, ainda, a 
comunicação do INSS visando a adoção das providências necessárias ao ressarcimento 
do erário junto à investigada, a qual se dispôs a tanto. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). De fato, conforme relatório apresentado pela autoridade 
policial, a investigada informou o seguinte: (1) se recorda de ter realizado saques do 
benefício por volta de 02 meses após o falecimento de seu pai, tendo usado o dinheiro 
para custear o enterro; (2) aceita fazer ANPP com o Ministério Público Federal caso 
lhe seja oferecido. Entendo que se encontra ausente o dolo, quanto ao crime de 
estelionato. Nesse sentido, a Orientação nº 4 da 2ª CCR, que dispõe sobre a dispensa 
de instauração de investigação criminal, quando não houver prova de dolo no saque de 
até três benefícios previdenciários. No caso em análise, de um lado, ocorreram mais de 
03 saques após o óbito do beneficiário; por outro lado, no contexto fático que se coloca, 
entende-se ser razoável a observância da referida orientação, uma vez que a investigada 
justificou ter utilizado os valores para custear o enterro do pai e manifestou interesse 
em reparar o prejuízo. Homologação do arquivamento.  

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

 
166. Expediente: JF/ROO-1000274-

05.2021.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2159/2022 Origem: GABPRM1-RPA - 
RODRIGO PIRES DE 
ALMEIDA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 139, 

caput, c/c o art. 141, II, ambos do Código Penal, supostamente praticado contra servidor 
público federal, nos moldes do art. 327 do referido diploma legal. Consta dos autos que 
O.J. de S. teria atribuído a E.B.H. a prática de assédio moral, formalizada junto ao canal 
de denúncias da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No seu relato, O. afirmou 
ter sido ameaçado de ser dispensado de sua função por parte de B., gestor da agência dos 
Correios em Alto Araguaia/MT, aduzindo, ainda, ter sido humilhado e xingado pelo 
noticiante, que, a respeito dos fatos, também registrou boletim de ocorrência perante a 
Delegacia de Polícia local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo 
o Procurador oficiante, verificou-se que O. ainda formalizou sua denúncia perante o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas dos Correios, Telégrafos e Serviços Postais 
do Estado de Mato Grasso, ocasião em que expôs os fatos referidos, que ocorriam em seu 
ambiente de trabalho. Do contexto, é possível extrair a conclusão de que o seu intento era 
apenas o de esclarecer esses episódios perante o sindicato na tentativa de melhorar a 
relação de trabalho e não o de denegrir a imagem de B., gestor da agência dos Correios 
onde era lotado. Nos termos da Súmula nº 130 do STJ, para a configuração dos crimes 
contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de 
ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi 
vel injuriandi, não verificado na hipótese. Ausência de indícios mínimos do elemento 
subjetivo do tipo. Inexistência de previsão da modalidade culposa nos crimes contra a 
honra. Apuração administrativa em curso. Princípio da intervenção mínima. Ausência de 
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
167. Expediente: JF/SGO/PE-0800084-

71.2021.4.05.8304-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2165/2022 Origem: GABPRM2-RSRL - 
RODOLFO SOARES 
RIBEIRO LOPES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, 

do Código Penal. Relato de que, em dezembro de 2018, E.S. de B., condenada nos autos 
da Ação Penal nº 000107-26.2016.4.05.8304, em possível conluio com a supervisora A.M. 
de O.S., teria inserido informações falsas no Relatório Trimestral de Prestação de Serviços 
perante a Escola Municipal Manoel Jacinto, com o fim de realizar prova de regular 
cumprimento de pena perante o Juízo da 20ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Salgueiro/PE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pesem os 
indícios iniciais de falsidade documental a fim de se obter vantagem ilícita consistente em 
não cumprir pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade, não foram colhidas, 
segundo o Procurador oficiante, provas suficientes para caracterizar, com segurança, a 
prática do delito de estelionato. No caso concreto, as investigadas aduziram que a falta de 
assinatura se deu em razão da organização estabelecida na fiscalização do cumprimento da 
pena, de modo que o preenchimento das datas e dos horários era realizado anteriormente à 
prestação dos serviços pela diretora A.M. de O.S. e, após a atividade, E.S.de B. assinava 
os documentos. Insuficiência de elementos de prova capazes de contradizer os argumentos 
das investigadas e que indiquem que havia conluio entre a diretora e a executada a fim de 
que os relatórios fossem assinados, ainda que sem a prestação de serviço. No que se refere 
ao possível extravio dos Relatórios Trimestrais de Prestação de Serviços originais enviados 
à Superintendência da Delegacia da Polícia Federal em Recife/PE, foi encaminhado ofício 
à Corregedoria daquela corporação com a notícia de fato e a requisição para apuração de 
eventual responsabilidade de servidor público. 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). 

 
168. Expediente: JF-SOR-5005113-

90.2021.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2149/2022 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 149 

do Código Penal. Consta de informe do CREAS de Araçoiaba da Serra e do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador de Sorocaba, N.B.M. estaria em condições 
análogas à de escravo em chácara localizada no bairro Monte Líbano, na cidade de 
Araçoiaba da Serra. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em 
cooperação com auditores fiscais do trabalho, a Polícia Federal realizou uma 
fiscalização no local em 02/07/2021 e, segundo relato decorrente da diligência, não 
foram encontrados indicativos que pudessem configurar materialidade delitiva. Por sua 
vez, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Sorocaba encaminhou relatório 
de inspeção, com a seguinte conclusão: as condições gerais de acomodação oferecidas 
ao sr. M., tais como apuradas por ocasião da inspeção física realizada em 02/07/21, 
foram consideradas, portanto, satisfatórias pela inspeção do trabalho; afastada, desta 
forma, a caracterização de trabalho degradante ou análogo à escravidão. Elementares 
do tipo descrito no art. 149 do CP não evidenciadas. Ausência de indícios de 
materialidade delitiva. 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). 

 
169. Expediente: 1.00.000.004641/2022-00 - Eletrônico  Voto: 2068/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LUZIÂNIA/FORMOSA-
G  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 149, 149-A E 297, § 

4o, TODOS DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar os crimes 
descritos nos arts. 149, 149-A e 297, § 4o, todos do CP, possivelmente ocorridos em uma 
fazenda localizada em Água Fria de Goiás/GO. 2. A Procuradora da República promoveu o 
arquivamento, alegando, em síntese, que os fatos apurados não ultrapassaram a seara 
trabalhista. 3. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. Inicialmente, destaca-se 
que a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que, para a configuração do crime 
previsto no art. 149 do CP, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e 
vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho, condutas 
alternativas previstas no tipo penal. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código 
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Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por 
vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa 
humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados (RE 459510, 
Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2015). 5. Assim, se, por um lado, não é qualquer violação 
dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo, por outro, se a violação aos direitos do 
trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos 
a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível o 
enquadramento no crime do art. 149 do CP. 6. No caso, apesar da ocorrência de diversas 
irregularidades trabalhistas, não há elementos suficientes para configuração de crimes, 
mormente pelos seguintes fundamentos invocados pelo membro do MPF oficiante: não houve 
a submissão de trabalhadores, de forma coativa, a realização de trabalhos forçados, a jornada 
exaustiva ou a condições degradantes, tampouco foram restringidos em sua liberdade de 
locomoção. E assim se afirma porque nenhum deles sequer noticiou ter sido obrigado/coagido 
a trabalhar ou a cumprir jornada exaustiva; embora as condições de trabalho e o alojamento 
utilizado fossem precários, não há informações no sentido de que H. V. F. e D. A. S., 
responsáveis pela organização dos alojamentos e pela contratação dos intermediários, ou 
mesmo H. I. C., A. V. V. e E. C. M., responsáveis pelas frentes de trabalho, ou quaisquer outras 
pessoas tenham submetido/sujeitado os trabalhadores a essas condições; tais pessoas não 
realizaram quaisquer condutas capazes de suprimir ou mesmo de limitar a liberdade de 
locomoção dos trabalhadores, tanto que chegou a ser mencionado por F. J. F. F. haver notícias 
de que outros trabalhadores teriam deixado o local desde que ele chegou () as declarações 
prestadas pelos trabalhadores são claras quanto à voluntariedade deles em iniciar e em 
permanecer exercendo as atividades que lhes foram atribuídas, sendo certo que os trabalhadores 
mais antigos laboraram no local há menos de 2 (dois) meses () as condições de trabalho 
experimentadas eram equânimes a todos os trabalhadores. Vale ressaltar que as condições de 
trabalho experimentadas pelos trabalhadores também eram compartilhadas pelos 
intermediadores () a falta de estrutura enfrentada é comum em trabalhos de extração de resíduos 
agrícolas, como é o caso da palha de milho, sendo possível inferir que tal fato não atingia 
somente os trabalhadores mas também os intermediários que trabalhavam no local () os 
próprios trabalhadores aceitavam as condições precárias em que estavam inseridos, não estando 
impedidos de dar rumo às suas próprias vidas e podendo a qualquer momento se insurgir contra 
tais condições ou abandonar o labor exercido. 7. Homologação do 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: 1.00.000.006186/2022-79 – Eletrônico 

(0600250-19.2020.6.19.0204)  
Voto: 2139/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral (CE, art. 354-A) por candidata ao cargo de Deputado(a) Estadual que, em 
2018, recebeu recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
no montante de R$ 4.000,00, e não realizou a prestação de contas relativa aos aludidos valores. 
Ouvida, a candidata informou que seu processo de prestação de contas junto ao TRE está em 
andamento e encaminhou cópia do recibo de entrega. Após consulta realizada aos autos do 
processo de prestação de contas, verificou-se que a dívida encontra-se parcelada. O Promotor 
Eleitoral promoveu o arquivamento, alegando 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. Discordância do Juiz Eleitoral, por entender que a conduta 
praticada amolda-se ao tipo penal previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, em sua 
modalidade omissiva. Remessa dos autos à 2ª CCR com base no art. 28 do CPP (redação 
anterior à Lei 13.964/2019). O fato de as contas terem sido julgadas como não prestadas no 
processo de prestação de contas não enseja, por si só, a incidência do crime tipificado no artigo 
354-A do CE. Como ressaltado pelo Promotor Eleitoral, 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. () 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. 
Inexistência de elementos de prova suficientes que apontem para a prática de crime. Frise-se, 
por oportuno, o princípio da ultima ratio do Direito Penal. Falta de justa causa para a persecução 
penal. Nesse sentido, precedentes congêneres da 2ª CCR: TRE/RJ-INQ-0600081-
32.2020.6.19.0204, Sessão 811, de 08/06/2021; TRE/RJ-INQ-0600049-27.2020.6.19.0204, 
Sessão 811, de 08/06/2021; TRE/RJ-INQ-0600051-94.2020.6.19.0204, Sessão 809, de 
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17/05/2021; TRE/RJ-INQ-0600074-40.2020.6.19.0204, Sessão 809, de 17/05/2021; TRE/RJ-
INQ-0600057-04.2020.6.19.0204, Sessão 803, de 22/03/2021. Manutenção do arquivamento.  

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

 
171. Expediente: 1.00.000.006435/2022-26 – Eletrônico 

(0600132-43.2020.6.19.0204)  
Voto: 2140/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação 

indébita eleitoral (CE, art. 354-A) por candidata ao cargo de Deputado(a) Estadual que, em 
2018, recebeu recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
no montante de R$ 5.000,00, e teve suas contas de campanha julgadas não prestadas pelo TRE-
RJ, por não ter apresentado instrumento de mandato para constituição de advogado. Ouvida, a 
candidata afirmou que ficou sob responsabilidade do partido a sua prestação de contas e que 
entrou em contato com o contador a fim de regularizar a sua situação, informou os dados 
qualificativos do contador, e anexou aos autos os recibos de prestação de contas. Consta, ainda, 
que a autoridade policial entrou em contato com o contador da investigada que informou ter 
prestado contas, mas que o processo caiu em exigência por conta da ausência de instrumento 
de mandato para constituição de advogado, o que já foi feito, restando agora aguardar a 
regularização para quitação eleitoral. O Promotor Eleitoral promoveu o arquivamento, 
ressaltando 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 ter realizado a 
prestação de contas, que não foi apreciada em virtude de uma irregularidade formal. 
Discordância do Juiz Eleitoral, por entender que a conduta praticada amolda-se ao tipo penal 
previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, em sua modalidade omissiva. Remessa dos autos à 
2ª CCR com base no art. 28 do CPP (redação anterior à Lei 13.964/2019). O fato de as contas 
terem sido julgadas como não prestadas no processo de prestação de contas, não enseja, por si 
só, a incidência do crime tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral, fazendo-se necessário 
a adequada averiguação com o escopo de aferir se a candidata teria se apropriado de recursos 
eleitorais indevidamente. Como ressaltado pelo Promotor Eleitoral, em que pese à falta de 
constituição de advogado 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. Inexistência de elementos de 
prova suficientes que apontem para a prática de crime. Frise-se, por oportuno, o princípio da 
ultima ratio do Direito Penal. Falta de justa causa para a persecução criminal. Nesse sentido, 
precedentes congêneres da 2ª CCR: TRE/RJ-INQ-0600081-32.2020.6.19.0204, Sessão 811, de 
08/06/2021; TRE/RJ-INQ-0600049-27.2020.6.19.0204, Sessão 811, de 08/06/2021; TRE/RJ-
INQ-0600051-94.2020.6.19.0204, Sessão 809, de 17/05/2021; TRE/RJ-INQ-0600074-
40.2020.6.19.0204, Sessão 809, de 17/05/2021; TRE/RJ-INQ-0600057-04.2020.6.19.0204, 
Sessão 803, de 22/03/2021. Manutenção do arquivamento.  

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

 
172. Expediente: 1.13.000.002157/2021-07 - Eletrônico  Voto: 1963/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

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 suposto abuso de autoridade praticado no âmbito de dois processos 
administrativos disciplinares. Sustenta que o Presidente da Comissão de Procedimento 
Administrativo Disciplinar teria cerceado o seu direito de defesa ao lhe negar vistas aos autos 
dos procedimentos, configurando, em tese, abuso de autoridade, nos termos do art. 32 da Lei 
13.869/19. Promoção de arquivamento. Argumento de que: No caso dos autos, tal com sempre 
existiu no Judiciário, há momentos em que os autos do processo restam temporariamente 
inacessíveis quando estão `conclusos ao juiz. Ou seja, os autos são encaminhados à autoridade 
julgadora para que ela analise o caso e conclua qual é o direito a ser aplicada a causa. Portanto, 
faz algum sentido a argumentação apresentada pelo Presidente da Comissão do PAD no 
primeiro e-mail de que encerrada a instrução os autos estavam conclusos para a comissão exarar 
o relatório final. Por sua vez, o segundo e-mail demonstra claramente a ausência de dolo no 
cometimento de qualquer crime. Ao asseverar que poderia ser encaminhado a própria 
Corregedoria do IBAMA, o Presidente da Comissão do PAD deixa patente que não entendia 
seu ato como ilegal ou abusivo, tanto que ele poderia ser levado a conhecimento da instância 
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responsável por fiscalizar a atuação geral de todos os servidores do IBAMA. Em suma, não há 
nos autos elementos que indiquem dolo de `prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal tampouco que o ato tenha sido 
praticado `por birra, capricho, [ou] demonstração indevida de autoridade, como mencionado 
pelo representante. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dolo não evidenciado. Falta de justa 
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
173. Expediente: 1.14.002.000035/2022-00 - Eletrônico  Voto: 2129/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação ofertada pelo Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), dando conta de suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto 
no art. 20 da Lei nº 7.492/86, por parte da cliente D.O.S., a qual não teria demonstrado a correta 
aplicação de crédito concedido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), oriundo do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Houve aplicação parcial dos 
recursos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os autos, 
verifica-se que não há informações que apontem para a utilização de meio fraudulento para 
obter o referido financiamento, tratando-se de possível mero descumprimento contratual, 
passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Segundo o Procurador 
oficiante, através da análise da extensão do dano e da gravidade da medida sancionadora penal, 
entende-se desnecessária a ação do direito penal no caso em comento, sendo que o 
inadimplemento contratual deve ser objeto de reparação na esfera cível. Carência de elementos 
de prova que evidenciem efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Baixo valor financiado. 
Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF 
nº 1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021. 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). 

 
174. Expediente: 1.14.003.000203/2021-68 - Eletrônico  Voto: 2031/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de declínio de atribuição promovido pelo Ministério Público 

do Estado da Bahia no bojo de procedimento lá instaurado a partir de representação formulada 
pelo cidadão G.P.G. de O., alegando erro/fraude no registro de números de apostas da Lotofácil 
na Lotérica Lotobem no município de Luís Eduardo Magalhães, o que lhe teria causado um 
prejuízo de R$ 80,00 (oitenta reais). O noticiante asseverou aduziu a ocorrência de divergência 
entre os números assinalados nas cartelas e os registrados no sistema/comprovante de apostas 
(concurso 2294). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Solicitadas 
informações à Caixa Econômica Federal, o Gerente-Geral de Rede/Agência Luís Eduardo 
Magalhães esclareceu que: a) não foi identificada nenhuma irregularidade na lotérica; b) 
realizados vários testes, todos restaram normalmente registrados: c) a responsabilidade da 
conferência do jogo é do cliente no ato da aposta; d) no volante da aposta consta as orientações 
sobre o correto preenchimento para efetivação da aposta, devendo o espaço destinado para tanto 
ser totalmente preenchido para que máquina possa realizar a leitura. Evidências insuficientes 
quanto à eventual desvio ou malversação de recursos públicos federais ou outra irregularidade 
grave que justifique a continuidade da investigação. No caso concreto, parece ter havido 
divergência entre os números assinalados no canhoto da aposta e os registrados no sistema, o 
que pode decorrer, entre outros fatores, do preenchimento inadequado dos números a serem 
lidos pelo sistema de registro de apostas. Ausência de indícios de irregularidades, sendo certo 
que cabia ao cliente conferir o comprovante de aposta no momento de sua concretização. 
Eventual dano individual, no montante de R$ 80,00, que pode ser perfeitamente reclamado 
pelos meios próprios do interessado, não cando ao MPF representar interesses patrimoniais 
individuais. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
175. Expediente: 1.15.000.000146/2022-91 - Eletrônico  Voto: 2152/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante 

narra, em suma, que empresas tiveram acesso, de forma indevida, aos dados referentes ao seu 
empréstimo consignado como servidor federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, não houve uma descrição concreta 
de fatos criminosos, sendo que o noticiante apenas aponta suposto acesso indevido a dados 
bancários sensíveis pela empresa S. e a oferta de serviço bancário não reconhecido pelo banco 
S.. Com efeito, o noticiante não informou se em face das ações descritas () veio a suportar 
prejuízo () Não obstante, o relato do noticiante aponta para existência de um conflito decorrente 
de relação jurídica contratual bancária (contrato de empréstimo consignado), a qual é regida 
por normas de direito civil, bancário e do consumidor, não contendo justa causa para 
instauração de uma investigação na esfera penal, uma vez que não há indícios nem descrição 
de ação/omissão que atinja bens jurídicos protegidos pela Lei nº 7.492/86, onde são tipificados 
os crimes contra o sistema financeiro. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 
do art. 18 do CPP.  

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

 
176. Expediente: 1.15.000.000339/2022-41 - Eletrônico  Voto: 2100/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 

22, DA LEI 7.492/86). POSSÍVEL IRREGULARIDADE DE ADESÃO AO REGIME 
ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT), PREVISTO NA 
LEI N. 13.254/16. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
ELEMENTOS QUE NÃO APONTAM, POR ORA, A PRÁTICA DO CRIME. AUSÊNCIA 
DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal 
para Fins Penais relativa à contribuinte L.Q.R., cunhada de Senador da República, por suposto 
crime de evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/86), ventilado após o reconhecimento, pelas 
autoridades fazendárias, de possível irregularidade de sua adesão ao Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT) previsto na Lei nº 13.254/16. 2. A contribuinte 
aderiu ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), todavia dele foi 
excluída em razão de não atender ao requisito estabelecido no art. 11 da aludida norma legal, 
visto que afirmou na Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT), não ser 
detentora de cargos, empregos ou funções públicas de direção ou eletiva e não possuir cônjuge 
ou parente consanguíneo ou afins até o segundo grau ou por adoção nessas condições, porém 
seu cunhado exercia na época o cargo eletivo de Senador da República. 3. L.Q.R. prestou 
esclarecimentos ao MPF afirmando que: (i) origem lícita dos valores repatriados, todos eles 
fruto de doação em vida e de herança deixada por seus pais, ambos bem-sucedidos empresários 
cearenses; (ii) inexistência de qualquer vínculo entre os valores mantidos pela peticionária no 
estrangeiro e o mandato eletivo de seu cunhado; (iii) inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n.º 
13.254/16, por afrontar os princípios da presunção de inocência, da igualdade e da 
proporcionalidade. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por 
inexistirem indícios da ocorrência de crime em tese, aduzindo que : (i) o disposto no art. 11 da 
Lei 13.254/16 não pode ser levado ao extremo de presumir a ilicitude dos valores que venham 
a ser declarados por detentores de cargos eletivos ou de seus parentes, o que constituiria grave 
afronta ao princípio da proporcionalidade; (ii) Relatório Fiscal emitido no bojo do Processo 
Administrativo restou consignado que não identificamos indícios de origem ilícita dos recursos 
declarados em DERCAT, bem como que, após as pesquisas, diligências e consultas realizadas, 
não se identificou condenação penal sofrida pela senhora L.Q.R, referente aos crimes listados 
no §1º do Art. 5º da Lei nº 13.254 de 13 de janeiro de 2016; (iii) não há no processo 
administrativo fiscal qualquer elemento de prova que indique confusão patrimonial entre os 
bens de L.Q.R e de seu cunhado; (iv) o bem jurídico protegido pela norma de exclusão da 
anistia não foi atingido e permanecem preservados os fundamentos legitimadores da 
desequiparação realizada pela lei, quais sejam, a probidade, a impessoalidade e a moralidade 
administrativa; (v) a contribuinte, com vistas à regularização dos recursos mantidos no exterior, 
apresentou, de forma voluntária e espontânea, a Declaração de Regularização Cambial e 
Tributária (DERCAT) ao órgão fazendário e efetuou o pagamento integral do imposto e da 
multa devidos, forçoso é reconhecer que agiu de boa-fé, pois movida pelo propósito de estar 
em conformidade com o Direito; (vi) não procede imputar à representada o cometimento do 
delito tipificado no art. 299 do Código Penal, sob a alegação de que prestou declaração falsa, 
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em função de inexistir dolo com o intuito deliberado de aderir irregularmente ao Regime 
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). 5. Revisão de arquivamento. 6. A 
Lei nº 13.254/2016 teve por finalidade viabilizar a repatriação e regularização de ativos 
financeiros de origem lícita mediante anistia em relação aos crimes de evasão de divisas e 
sonegação fiscal e, com isso, estimular brasileiros que possuíam ativos não declarados no 
exterior a reinvestir esses valores internamente, ou a pagar os tributos decorrentes. 7. O art. 11 
da citada lei vedou o efeito extintivo de punibilidade aos detentores de cargos, empregos e 
funções públicas de direção ou eletivos, bem como aos respectivos cônjuges e aos parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, na data de publicação desta lei. 8. 
Sobre essa particular questão jurídica, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADIn 5.586, 
contra o dispositivo colacionado, por suposta violação ao princípio constitucional da isonomia 
em matéria tributária, na medida em que dá tratamento discriminatório em razão do exercício 
profissional do contribuinte. No entanto, o julgamento, iniciado em plenário virtual em 
08/10/2021, encontra-se suspenso por pedido de vistas do Min. Gilmar Mendes, logo após o 
voto da Relatora Min. Rosa Weber pela improcedência. 9. Sem ingressar na análise abstrata da 
constitucionalidade, ou não, do dispositivo, cabe perquirir, neste caso concreto, se houve 
malferimento do bem jurídico protegido pela norma, apto a ensejar a persecução penal. 10. A 
contribuinte é cunhada de Senador da República. Após as diligências efetuadas pelo MPF, não 
restou demonstrada a existência de confusão patrimonial entre L.Q.R e seu cunhado. Em 
verdade, a investigada esclareceu que os valores repatriados advém da herança de seus 
genitores. A Receita Federal também não identificou indícios de origem ilícita dos recursos 
declarados. 11. O art. 11 não constava da redação original do projeto que culminou na Lei nº 
13.254/2016, mas foi incluído durante o processo legislativo, a fim de maximizar o âmbito de 
incidência dos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Assim, o 
legislador excluiu da norma anistiadora não apenas os que integram efetivamente o aparelho 
estatal, mas também os respectivos parentes até segundo grau. Isso porque, como bem ressaltou 
a Min. Rosa Weber em seu voto, comumente crimes tributários e econômicos são consumados 
por pessoas interpostas especialmente parentes. Logo, a inclusão dos parentes dos agentes 
públicos na norma excludente visaria impedir a inocuidade do art. 11, especialmente da 
possibilidade real e efetiva de confusão patrimonial entre eles. 12. Contudo, no caso concreto, 
repise-se, não se verificou indícios de confusão patrimonial entre a aderente ao regime de 
tributação especial e seu cunhado, Senador da República. O bem jurídico protegido pela norma 
de exclusão da anistia não foi atingido e permanecem preservados os fundamentos 
legitimadores da desequiparação realizada pela lei, quais sejam: a probidade, a impessoalidade 
e a moralidade administrativa, princípios que devem ser observados com maior rigor em relação 
aos agentes públicos. 13. Cabe ainda considerar que a contribuinte, de forma voluntária e 
espontânea, apresentou a declaração ao órgão fazendário, devendo ser prestigiada a sua boa-fé, 
consubstanciada no propósito de agir em conformidade com o Direito. 14. Por fim, não procede 
ainda a imputação de que a contribuinte teria prestado declaração falsa, para a inserção irregular 
no programa de recuperação fiscal. Com efeito, como bem explicado na defesa apresentada, 
não houve dolo do crime do art. 299 do CP. 15. Inexistência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. Precedente 2ª CCR: NF 1.15.000.002004/2021-87, 837ª 
Sessão de Revisão, de 07/02/2022, decidido por unanimidade. 16. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). O advogado André Neri Marques e outros 
acompanharam a sessão. 

 
177. Expediente: 1.15.000.000743/2022-15 - Eletrônico  Voto: 2078/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício oriundo do Departamento de Contencioso Judicial do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, o qual informa sobre 
possível irregularidade na realização de operação de financiamento, que poderia caracterizar 
crime contra o sistema financeiro nacional. Relato de que determinada pessoa jurídica privada 
descumpriu compromisso contratual de manter ou aumentar o número de empregados durante 
o período de tempo de 2 (dois) meses após a contratação. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, 
da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, os referidos fatos não 
ultrapassam os limites da esfera administrativa, tratando-se de simples descumprimento de 
cláusula contratual em operação mantida entre banco privado e seu devedor, trazendo a avença 
hipóteses fáticas de vencimento antecipado, exclusão de garantias e cobrança antecipada da 
dívida, entre outras. () Não se vislumbra a intenção de cometimento de fraude contra o sistema 
financeiro nacional, nem por parte do agente financeiro, tampouco pelo destinatário final do 
financiamento, que sequer contava com empregados ao tempo da celebração da avença. Dessa 
forma, resta apenas a inutilidade do ajuste para fins de preservação de empregos, na medida em 
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que a empresa tomadora não os tinha. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar o prosseguimento da persecução. Homologação do arquivamento.  

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

 
178. Expediente: 1.15.002.000554/2020-61 - Eletrônico  Voto: 2029/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação ofertada pelo Banco 

do Nordeste do Brasil (BNB), dando conta da suposta prática do crime descrito no art. 20 da 
Lei nº 7.492/86, consistente no desvio de finalidade da aplicação de financiamento bancário 
(recursos provenientes do PRONAF semi-árido FNE, vinculado à cédula rural pignoratícia no 
valor de R$ 44.040,52, emitida em nome de J.R.H.V.F.. Consta do relato que o referido crédito 
destinava-se à realização de investimento no imóvel rural Sítio Balão, de propriedade do 
representado, com localização no município de Piquet Carneiro/CE. Porém, realizada visita na 
referida propriedade, foi constatada a aplicação dos recursos em finalidade diversa da prevista 
no contrato. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os autos, 
verifica-se que não há informações que apontem para a utilização de meio fraudulento para 
obter o referido financiamento, tratando-se de possível mero descumprimento contratual, 
passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Por meio da análise da 
extensão do dano e da gravidade da medida sancionadora penal, reputa-se desnecessária a ação 
do direito penal no caso em comento. Carência de elementos de prova que evidenciem efetiva 
lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariedade do Direito Penal. Financiamento objeto da 
representação realizado com a previsão de garantias em favor da instituição financeira, 
possibilitando ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) que possa buscar eventual ressarcimento 
por meio de outras searas do Direito. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021. 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). 

 
179. Expediente: 1.16.000.001044/2021-74 - Eletrônico  Voto: 2073/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possíveis crimes contra a honra (calúnia e difamação) 

em desfavor de um Procurador da República. Segundo consta, o investigado proferiu, entre 
outras, as seguintes acusações em face do membro do MPF: Se o Procurador da República tinha 
o dever de encaminhar a notícia de fato e não encaminhou, deixou de cumprir ato de ofício, 
cometendo crime de prevaricação; Ao agir com omissão e falta de zelo e falta de presteza o 
Procurador da República violou os princípios do artigo 37 da CF; A conduta omissa do 
Procurador da República atenta contra os princípios da boa administração pública, 
configurando ato de improbidade administrativa; A ausência de providência de ambas as 
autoridades públicas configura crime de prevaricação; Atitude essa omissa que atenta contra os 
princípios da boa administração pública, configurando ato de improbidade administrativa. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Inicialmente, cumpre destacar que, muito 
embora o representado tenha acionado as Corregedorias do MPDFT e do MPF, bem como o 
CNMP, não se verificou a instauração de inquérito policial, procedimento investigatório 
criminal, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa em face do Procurador da República ora representante, o que afasta a subsunção 
dos fatos ao art. 339 do CP. Quanto aos crimes contra a honra, o caso é de extinção de 
punibilidade, nos termos do art. 143 do CP, posto que o investigado apresentou retratação, 
tendo, inclusive, encaminhado a mesma Nota de Retratação às Corregedorias do MPF e ao 
CNMP. Segundo o STJ, A retratação cabal da calúnia, feita antes da sentença, de forma clara, 
completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao 
seu alcance que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, retratando-se o 
ofensor do malfeito , implica a extinção da punibilidade do agente e independe de aceitação do 
ofendido. () Se o ofensor, desde logo, mesmo sem consultar o ofendido, já se utiliza do mesmo 
veículo de comunicação para apresentar a retratação, não há razão para desmerecê-la, porque o 
ato já atingiu sua finalidade legal (APn 912/RJ, Corte Especial, DJe 23/03/2021). Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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180. Expediente: 1.16.000.002099/2022-82 - Eletrônico  Voto: 2111/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do ofício encaminhado pelo Departamento de Polícia 

Legislativa da Câmara dos Deputados, no qual é noticiado o suposto cometimento do delito de 
injúria em face de servidora pública federal. Após diligências, a suposta vítima se manifestou 
pela desistência no prosseguimento. O Agente de Polícia Legislativa, por ocasião do relatório 
apresentado na ocorrência policial, manifestou-se pelo arquivamento do expediente. O Membro 
do MPF promoveu o arquivamento do feito diante da ausência de representação do ofendido 
(art. 145, parágrafo único do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência 
de condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. 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). 

 
181. Expediente: 1.20.002.000184/2021-82 - Eletrônico  Voto: 2044/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual a representante, entidade representativa de empresas com 
atuação nacional e internacional na comercialização e no processamento de oleaginosas e na 
produção de farelos vegetais proteicos, óleos vegetais comestíveis e biodiesel, narrou que 
determinados donos de empresas de transporte localizadas em Sinop e Sorriso anunciaram, no 
dia 9 de novembro de 2021, um movimento de paralisação para reivindicar o ajuste no preço 
do frete dos produtos, o que poderia configurar, em tese, a prática do delito previsto no art. 201 
do Código Penal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Segundo o Procurador 
oficiante, ainda que se considere plenamente vigente o art. 201 do CP, prevalece na doutrina e 
nos tribunais a plena aplicabilidade da tese de que o direito penal deve agir como ultima ratio, 
só devendo ser utilizado quando o dano causado ao bem jurídico não puder ser solucionado por 
outras esferas do direito ou até mesmo da política. Verifica-se, no presente caso, que a 
controvérsia aqui tratada, qual seja, a realização de lockout por parte de empresas de transporte 
localizadas em Sinop e em Sorriso se encontra devidamente equacionada, tudo a demonstrar 
que a questão posta foi solucionada com o acordo realizado entre as partes, não havendo notícia 
de qualquer dano que tenha decorrido da paralisação realizada entre os dias 8 e 19 de novembro, 
ou seja, pelo curso prazo de 11 (onze) dias, o que indica, ainda, que a suspensão coletiva de 
trabalho ocorreu apenas pelo prazo necessário para as partes em conflito encontrarem uma 
solução que lhes atendessem. Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal 
previsto no art. 201 do CP. 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). 

 
182. Expediente: 1.21.000.002119/2020-93 - Eletrônico  Voto: 2093/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada visando apurar a prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa 

por parte da advogada F.P.F., integrante do Instituto A.L., a qual teria protocolado, junto à 
Ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional, solicitação de investigação relativa a 
supostas práticas de tortura ao preso J.L.C.D.S., custodiado na Penitenciária Federal em Campo 
Grande. Após apuração dos fatos, a Corregedoria-Geral do DEPEN arquivou o procedimento 
por insuficiência de elementos comprobatórios de autoria e materialidade. O MPF solicitou, 
inicialmente, a abertura de inquérito policial visando a oitiva da advogada F.P.F.. A autoridade 
policial apreciou o teor da requisição e, diante de peculiaridades do caso, devolveu ao 
Ministério Público Federal para reexame do caso. Diante do parecer exarado pela PF, o 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes 
fundamentos: (i) a petição da advogada não faz uma afirmação categórica de crimes que sabe 
inexistirem. Pelo teor da peça, a advogada buscava da Ouvidoria do DEPEN um esclarecimento 
sobre a situação do interno, o qual permaneceu sob isolamento; (ii) não há dúvidas de que a 
advogada presume ser a mais pura verdade o relato de familiares do preso, pessoas leigas e de 
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mais baixa instrução; (iii) à vista do papel do advogado, não há como conceber que a advogada 
devesse ter silenciado; (iv) ausência de dolo, incabível uma apuração por denunciação 
caluniosa. 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). 

 
183. Expediente: 1.22.000.001199/2022-94 - Eletrônico  Voto: 2120/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de comunicação, pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral de Belo 

Horizonte/MG, de procedimentos judiciais destinados a verificar a regularidade das contas de 
campanha de candidatos que concorreram às eleições de 2020. Sobreveio sentença aprovando 
a prestação de contas, todavia determinou-se a remessa de cópias dos autos ao MPF, em virtude 
da suspeita de eventual recebimento irregular de auxílio emergencial pelos fornecedores 
M.A.A.S., A.S.R. e A.C.S., sócios da pessoa jurídica M.A.P.P.M.LTDA.. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos: (i) a 
prestação de serviço às campanhas eleitorais, doação de valores aos candidatos e doação de 
bens e serviços estimáveis em dinheiro não eram proibidos para beneficiários do auxílio 
emergencial decorrente da pandemia do coronavírus, nem impeditivo ao recebimento de 
parcelas posteriores; (ii) embora M.A.A.S., A.S.R. e A.C.S. sejam, ao menos formalmente, 
sócios e responsáveis por pessoas jurídicas, não se pode extrair, apenas do fato de terem sido 
fornecedores de serviços para campanha eleitoral, qualquer indicativo do emprego de meio 
fraudulento para que fossem incluídos como beneficiários do programa do auxílio emergencial 
do Governo Federal; (iii) promoção de pesquisa realizada nas bases de dados disponíveis ao 
MPF, na qual foi consultado o CPF de cada um dos representados, não tendo sido identificado 
nenhum outro indicativo de renda ou patrimônio que sugerissem não fazerem, os titulares dos 
referidos CPFs, jus ao auxílio emergencial ou a outro benefício social; (iv) não há que se falar 
nem mesmo em intenção dos agentes de praticarem alguma conduta ilícita (o que caracterizaria, 
em tese, o crime de estelionato majorado), sendo bastante plausível que tenham prestado os 
serviços à candidata na intenção de manterem as atividades de suas empresas no período de 
crise. Revisão de arquivamento (art. 62IV da LC 75/93). O auxílio emergencial foi instituído 
pelo Decreto 10.316/2020 e teve por objetivo ser um benefício financeiro destinado aos 
trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, para 
o fim de fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela 
pandemia do coronavírus. No presente caso, conforme destacado pelo Membro do MPF, 
inexistem indícios de recebimento indevido do benefício. Materialidade delitiva não 
evidenciada. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
184. Expediente: 1.22.000.003057/2021-81 - Eletrônico  Voto: 1917/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada, a partir de ofício da 38ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/MG, para 

apurar possível prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Suspeita de dissimulação 
de recursos e ocultação patrimonial por parte do ora noticiado em razão de ter ele realizado, no 
ano de 2018, uma doação no valor de R$380.000,00 a um partido político. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a doação em questão é lícita tanto 
do ponto de vista eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 23, §1º) quanto criminal, já que se comprovou, 
com o patrimônio especificado no Imposto de Renda, que não houve ocultação ou dissimulação 
de bens, direitos ou valores pelo doador. No caso, o valor total doado (R$380.000,00) respeita 
o limite de 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano-calendário anterior à eleição 
2017 (R$133.313.364,42). Ausência de indícios mínimos de lavagem de dinheiro, assim como 
de crime antecedente para que o produto/proveito do crime seja branqueado. 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). 

 
185. Expediente: 1.23.000.000579/2021-93 - Eletrônico  Voto: 2117/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES DE 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, 168-A). PARCELAMENTO DO 
DÉBITO. ENUNCIADO 19 DA 2ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO 
DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REVISÃO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal 
instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária, 
previsto no artigo 168-A do Código Penal, perpetrado, em tese, entre os anos de 1998 e 2006, 
e atribuídos aos prefeitos do município de Ananindeua-PA. 2. A representante relata, dentre 
outros fatos, sofrer algum tipo de perseguição política em face de uma reclamação que teria 
feito visando a destinação de determinada guarita ao policiamento da região. Discorre, ainda, 
que teria dado entrada em um "processo de trabalho na OAB", referente à exoneração irregular 
de agentes de saúde no dia 10/05/2006, promovida pela Prefeitura. Além disso, afirmou que a 
remuneração desses servidores era paga com verbas federais e que os descontos efetuados nos 
contracheques a título de contribuição previdenciária não eram recolhidos ao INSS. 3. Após 
análise preliminar, o Membro do MPF entendeu que em relação às supostas perseguições 
sofridas pela representante e alegadas irregularidades referentes à sua exoneração do cargo de 
Agente de Saúde, importante ressaltar que os termos da representação são desencontrados e 
genéricos, motivo por que inviabilizam, de plano, a adoção de uma linha investigativa razoável 
que justifique a movimentação do Estado para apuração.. O feito teve seguimento visando 
apurar possível prática de crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A 
do CPB, cometido, em tese, pela administração do município de Ananindeua/PA, entre os anos 
de 1998 e 2006. 4. Em resposta ao expediente encaminhado pelo MPF, a Receita Federal do 
Brasil em Belém esclareceu que, com referência ao interregno de 1998 a 2006, existia 
Procedimento Administrativo Fiscal em desfavor da mencionada municipalidade, atinente ao 
período de janeiro/2006 a janeiro/2007. Entretanto, submetida ao parcelamento especial da lei 
n. 12.810/2013, por meio do processo de parcelamento, a Prefeitura de Ananindeua encontra-
se adimplente. A Procuradoria-Geral do Município encaminhou documentos referentes ao 
período de março/2001 a janeiro/2004. 5. A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito sob os seguintes argumentos: (i) a despeito de a referida municipalidade 
não ter comprovado o repasse das contribuições previdenciárias dos períodos de 1998 a 2000 e 
2004 a 2006, a Receita Federal do Brasil apenas instaurou PAF quanto ao ano de 2006, do que 
se deflui inexistir dívida apurada pela autoridade fazendária quanto aos demais anos; (ii) a RFB 
informou encontrar-se o município de Ananindeua adimplente quanto ao pagamento das 
prestações do parcelamento dos créditos tributários; (iii) aplicação do Enunciado 19 da 2ª CCR. 
6. Sobreveio recurso da parte. O Membro do MPF manteve a decisão recorrida, informando 
que diante do teor da Carta 5126/2022, assinada por `O.S., em insurgência ao despacho de 
arquivamento nº 53/2022, que não trouxe novos dados aptos a modificar o contexto fático-
jurídico que motivou o referido despacho, mas apenas contextualizou o histórico profissional 
dos agentes de saúde da Prefeitura de Ananindeua-PA e, aduzindo ilegalidades na exoneração, 
pugna pela reintegração , mantém-se o teor do despacho de arquivamento. 7. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 8. Assiste razão à Procuradora oficiante. O recurso 
apresentado não tem o condão de ensejar a mudança de posicionamento do Ministério Público, 
uma vez que carece de fatos novos capazes de ensejar a reanálise da matéria. 9. No tocante aos 
possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), é certo que, nos 
termos do Enunciado nº 19 suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do 
parcelamento do débito, os autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na 
origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado 
pela Lei nº 12.382/11. A RFB informou que o município se encontra adimplente quanto ao 
pagamento das prestações do parcelamento dos créditos tributários. 10. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 
disposto no art. 18 do CPP.   

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

 
186. Expediente: 1.24.000.001617/2021-98 - Eletrônico  Voto: 2084/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS 

DE QUE O CONTRIBUINTE, EM TESE, TENHA INCORRIDO EM PRÁTICAS DOLOSAS 
COM O OBJETIVO DE LUDIBRIAR O FISCO FEDERAL, PARA QUE, ASSIM, NÃO 
TIVESSE VALOR DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA DEVIDO SOBRE 
GANHO DE CAPITAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato instaurada a partir do envio, pela Delegacia da Receita 
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Federal em João Pessoa, de Representação Fiscal para Fins Penais RFFP decorrente de 
procedimentos de fiscalização efetuados em virtude de eventual omissão de ganhos de capital, 
no importe de R$ 449.470,77, sujeitos à tributação do Imposto de Renda Sobre Ganhos de 
Capital na Alienação de Bens e Direitos à alíquota de 15% (art. 21 da Lei nº 8.981/95), 
ensejando imposto devido de R$ 67.420,61, na alienação de um imóvel localizado em João 
Pessoa/PB, conduta que, em tese, configura crime contra a ordem tributária, tipificada nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 8.137/90. 2. Segundo a RFFP, o ora noticiado alienou o imóvel para seu filho 
pelo valor de R$ 1.200.000,00, porém, embora o tenha adquirido, em julho de 1997, por 
R$138.038,26, informou, no custo de aquisição quando do preenchimento do Anexo de 
Apuração do Ganho de Capital GCAP, o valor de R$1.300.000,00. 3. Instado a prestar 
esclarecimentos, o noticiado alegou que, quando da venda do imóvel, ocorrida em junho de 
2014, realizou a devida atualização monetária do bem em decorrência do processo 
inflacionário, alcançando o valor de R$ 1.300.000,00, sem que isso importasse em qualquer 
lucro ou ganho de capital que possa ser objeto de tributação. 4. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, sustentando, em síntese: não vislumbro a 
possibilidade de serem identificados elementos de convicção que possam asseverar o dolo do 
contribuinte, seja a fim de suprimir ou reduzir tributo, seja de fazer declaração falsa ou omitir 
declaração sobre rendas, sendo suficiente, no caso em comento, as reprimendas de juros de 
mora e de multa de ofício que venham a ser eventualmente aplicadas ao contribuinte pela 
autoridade fiscal. 5. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. No atual estágio da 
investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de elementos mínimos de autoria 
e/ou materialidade delitiva após esgotadas as diligências investigatórias. Não é a hipótese dos 
autos. Conforme se extrai da RFFP: Quanto a atualização monetária incorporada por ele ao 
custo de aquisição, entre 1997 e 2014, por considerar defasado, tendo majorado o custo de 
aquisição para o valor de R$1.300.000,00 ( um milhão e trezentos mil reais ) informando como 
custo de aquisição no Anexo de Apuração de Ganho de Capital GCAP, não há previsão legal 
permissiva para isso. Da análise da documentação coletada no curso da Ação Fiscal, restou 
comprovado que o contribuinte se utilizou de datas e valores indevidos (majorados) em relação 
ao custo de aquisição na apuração do Ganho de Capital pela alienação do imóvel O que se 
poderia considerar como sendo mero erro de preenchimento do Anexo de Apuração do Ganho 
de Capital GCAP entregue, quando ocorre fortuitamente, o que caracterizaria um ato culposo 
por parte do contribuinte, ao ficar devidamente constatado e comprovado que ele tinha 
conhecimento da data e valor correto da aquisição do imóvel, leva a conclusão de que o 
contribuinte tinha conhecimento do ato que estava praticando, a conduta que poderia ser 
imputada como culposa, passa a ser uma conduta dolosa, no mínimo por ter o mesmo assumido 
o risco de praticar um ato contrário a legislação vigente. O fato principal, que caracteriza a 
materialidade do ato, é a prestação de uma informação desacobertada das exigências legais, 
inclusive os documentos demonstravam outra realidade, isso repercutiu em não haver valores 
apurados de imposto de renda devido sobre ganho de capital à Fazenda Pública Federal. Diante 
de todos os fatos descritos no presente termo, podemos afirmar que existem fortes indícios de 
que o contribuinte, em tese, tenha incorrido em práticas dolosas com o objetivo de ludibriar o 
fisco federal, para que, assim, não tivesse valor de imposto de renda da pessoa física devido 
sobre ganho de capital. (Destacou-se) 7. Arquivamento, portanto, prematuro. Devolvam-se os 
autos ao ofício originário para dar prosseguimento ao feito, facultando-se ao Procurador 
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto.  

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

 
187. Expediente: 1.26.000.000681/2022-68 - Eletrônico  Voto: 2070/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante 

narra que, no dia 22/02/2022, durante a apresentação de um trabalho em uma instituição de 
ensino superior privada, um dos alunos simulou um disparo de arma de fogo contra outro aluno, 
mediante uso de munição de festim. Em razão disso, por acreditar na existência de risco de 
ocorrência de um acidente, dada a possibilidade de erro no uso de munição real no evento, o 
noticiante representou pela atuação do Ministério Público Federal. Acrescenta que a arma 
utilizada era verdadeira e que o aluno que a utilizou é um representante da segurança pública, 
de modo que possuiria porte e registro do armamento. Em nova manifestação, o noticiante alega 
que, no dia 23/02/2022, foi avisado por terceira pessoa que seu nariz estava sangrando, e 
creditou esse fato à possibilidade da munição de festim ter batido em algum canto e por fim em 
seu nariz. Promoção de arquivamento, nos seguintes termos: o noticiante não trouxe elemento 
probatório algum e não indicou, sequer minimamente, elementos que apontem a ocorrência de 
danos a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresa 
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públicas () é certo que a representação deverá conter em seu bojo elementos mínimos que 
permitam identificar a veracidade dos fatos ou mesmo propiciar o início da investigação para 
evidenciar sua procedência. Porém, no presente caso, sequer é cabível a adoção de medidas 
pelo Ministério Público Federal, ante a ausência de atribuição federal para o feito. 
Considerando o informado e comprovado pelo noticiante, no tocante à adoção de medidas para 
comunicação à esfera policial estadual sobre os fatos aqui trazidos, em um contexto de 
racionalização e eficiência do Ministério Público, não é razoável, sequer, declinar o presente 
feito ao parquet Estadual. Recurso da parte, alegando, em suma, que o caso é de competência 
do Ministério Público Federal, posto que a faculdade onde ocorreu o fato narrado tem cunho 
ou amplitude nacional. Manutenção do arquivamento, pelos seus próprios termos. Remessa dos 
autos à 2a CCR, para fins revisionais (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro 
do MPF oficiante, os fatos narrados não apontam 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. Fatos já comunicados à Polícia 
Civil de Pernambuco. Homologação do 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: 1.26.001.000044/2022-81 - Eletrônico  Voto: 2122/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação ofertada pelo Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), dando conta de suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto 
no art. 20 da Lei nº 7.492/86, por parte do cliente I.F.R.D., o qual não teria demonstrado a 
correta aplicação de crédito concedido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oriundo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os autos, verifica-se que não há 
informações que apontem para a utilização de meio fraudulento para obter o referido 
financiamento, tratando-se de possível mero descumprimento contratual, passível de 
responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Segundo o Procurador oficiante, através 
da análise da extensão do dano e da gravidade da medida sancionadora penal, entende-se 
desnecessária a ação do direito penal no caso em comento, sendo que o inadimplemento 
contratual deve ser objeto de reparação na esfera cível. Carência de elementos de prova que 
evidenciem efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Baixo valor financiado. Subsidiariedade do 
Direito Penal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº 
1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021. 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). 

 
189. Expediente: 1.26.008.000067/2022-26 - Eletrônico  Voto: 1900/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE C.DE 
S.AG./PALMARE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de exploração clandestina de 

radiodifusão, consistente no suposto funcionamento de serviço de radiodifusão sem qualquer 
licença. Promoção de arquivamento diante da constatação da existência de outorga para a rádio 
noticiada. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que foi afastada a existência do crime 
previsto no art. 183 da Lei 9.427/97. Remessa de ofício à ANATEL, pela Procuradora oficiante, 
tendo em vista que a eventual existência de irregularidade quanto a utilização da rádio para fins 
diversos do autorizado deve ser apurada pela agência reguladora. 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). 

 
190. Expediente: 1.27.003.000219/2021-12 - Eletrônico  Voto: 2113/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 1ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA PARA APURAR POSSÍVEIS CRIMES CONTRA A 

HONRA DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(LC 75/93, ART. 62, INCISO IV). NÃO VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES 
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NOTICIADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada 
visando apurar a prática, em tese, de crimes contra a honra de servidores da Superintendência 
do Patrimônio da União no Estado do Piauí (SPU/PI), perpetrados, em tese, por Deputada 
Estadual e outros. Segundo consta, no dia 16/11/2021, em determinado sítio eletrônico, foi 
publicada matéria em que a Deputada Estadual T.S.S.B. teria se manifestado pela necessidade 
de abertura de processo administrativo visando investigar supostos atos de improbidade 
praticados no âmbito da SPU/PI, relativos a atuação do órgão na suposta transferência do direito 
de ocupação de um imóvel de grandes extensões situado no município de Cajueiro da Praia-PI. 
Além disso, entre 16 e 17 de novembro de 2021, duas matérias televisivas teriam veiculado 
informações inverídicas a respeito do mesmo fato. Consta dos autos, ainda, que o senhor F.J., 
em audiência pública, teria proferido críticas em face da entidade, as quais teriam, 
supostamente, provocado danos morais aos agentes públicos. 2. A Procuradora Regional da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes argumentos: (a) em 
relação a Deputada, os fatos são atípicos: (i) não houve imputação ofensiva à honra dos 
representantes a partir da leitura de sua declaração; (ii) eventuais declarações proferidas por 
ela, no exercício de sua função de parlamentar, estaria acobertada pela imunidade material, pois 
essas declarações tinham correlação direta com o exercício da função pública desempenhada e 
não foram emitidas com a finalidade de tão somente ofender a alguém.; (b) No mais, a partir 
da leitura do teor das notícias veiculadas: (i) não se identificou que os responsáveis pelas 
entrevistas, matérias jornalísticas e depoimentos prestados em audiência pública não fizeram 
uma imputação de fato específico e definido e que seja um fato criminoso ou ofensivo à sua 
reputação; (ii) as possíveis inverdades divulgadas pelas matérias jornalísticas, em que pese 
possam acarretar algum tipo de direito de resposta ou de responsabilização civil (art. 5º, V, 
CF/883 ), não se encaixam no conceito estrito exigido para a tipificação penal de tais condutas, 
sobretudo à luz dos direitos à liberdade de expressão e de imprensa, os quais se potencializam 
(isto é, são mais assegurados) quando expressados em face de agentes estatais, o que leva, em 
alguns casos, a se permitir críticas mais contundentes e, até mesmo, de certa forma, ofensivas 
na avaliação subjetiva da pessoa atingida; (iii) as críticas contundentes feitas à SPU/PI não 
foram atos meramente gratuitos, sem qualquer elemento fático que as justificasse, o que reforça, 
ainda mais, não ter havido a intenção de se ofender especificamente a honra dos servidores que 
se sentiram atingidos. Pelo contrário, as críticas contundentes se voltavam à própria política de 
atuação do órgão, suspeita de agir com pouca transparência, segundo os críticos. 3. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. Inicialmente, no tocante aos fatos relativos às 
matérias veiculadas pelos programas televisivos B.U. e B.T., entre 16 e 17 de novembro de 
2021, além do suposto crime praticado por participante F.J. em audiência pública na assembleia 
legislativa; verifica-se que os mesmos fatos foram objeto de apuração através do procedimento 
1.27.003.000218/2021-78 (PRM - PARNAÍBA), sendo que esta 2ª CCR, no âmbito de seu 
mister revisional, já homologou a promoção de arquivamento do feito, por unanimidade (845ª 
Sessão de Revisão Ordinária, datada de 02/05/2022); carecendo, portanto, de nova análise. 5. 
Em relação aos fatos imputados à Deputada Estadual, assiste razão ao Membro do MPF. A 
parlamentar agiu no exercício de sua função, estando albergada pela imunidade material, 
evidenciando-se, assim, a atipicidade da conduta. 6. Registra-se que em um Estado 
Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito de 
crítica devem prevalecer amplamente. No caso, os fatos em comento não parecem ultrapassar 
a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de ilícito 
penal. 7. As limitações à liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela 
Constituição em seu art. 5º, IV, somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Ainda que se 
entendam jocosas, caricaturais e primárias, as manifestações questionadas não tem o condão de 
atrair a aplicação de normas do Direito Penal, mormente, segundo o Procurador da República 
oficiante, em razão da ausência de potencialidade lesiva das condutas objeto dos autos. 8. 
Conforme ensinamento do Ministro Celso de Mello retratado na Petição 8.830, o verdadeiro 
sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão do pensamento é, efetivamente, 
'garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o 
direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo, repudiamos'. 9. 
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução 
penal. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-
68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 
1.29.000.001695/2020-25 e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão Ordinária, de 03/08/2020, 
unânimes. 10. Homologação do arquivamento.  

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

 
191. Expediente: 1.29.000.000103/2022-10 - Eletrônico  Voto: 2017/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se lê o seguinte relato: ATENÇÃO: GRANDE INCENTIVO ÀS 
QUADRILHAS QUE UTILIZAM A TORTURA PSICOTRÔNICA PARA PERPETRAREM 
SEUS CRIMES SERÁ A APROVAÇÃO DA LEI QUE LIBERARÁ O USO DA 
TELEMETRIA À DISTÂNCIA. É O TRATAMENTO MÉDICO À DISTÂNCIA COM A 
UTILIZAÇÃO DE MICROCHIPS NO CÉREBRO E ÓRGÃOS CENTRAIS DO PACIENTE. 
Com isso qualquer agente com um pequeno celular poderá INVADIR A MENTE DE UMA 
PESSOA E SE APOSSAR DE SUAS FACULDADES MENTAIS. Esta pessoa que mesmo 
não sendo com uma certa habilidade de hacker ou tracker (invasor), poderá ler o pensamento. 
Examinar órgãos centrais e provocar danos e acidentes vasculares e cardíacos em qualquer 
pessoa (). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato vago e confuso de 
situações totalmente desconectadas da realidade, não havendo o menor indício de que algum 
fato noticiado pelo representante possa configurar crime ou que seja passível de investigação, 
pelo MPF ou pelo Parquet Estadual. Notícia de arquivamento ou declínio de pelo menos oito 
outros procedimentos apuratórios autuados com base nas manifestações ofertadas pelo ora 
representante. Além disso, conforme registrado pelo servidor que realizou o atendimento 
anterior e presencial na Sala do Cidadão, o noticiante foi informado que sua manifestação 
anterior teve desdobramento na NF nº 1.29.000.002515/2021-11 e qual tal documento foi 
encaminhado ao MP do RS. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
192. Expediente: 1.29.000.000123/2022-91 - Eletrônico  Voto: 2018/2022 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se lê o seguinte relato: ATENÇÃO: GRANDE INCENTIVO ÀS 
QUADRILHAS QUE UTILIZAM A TORTURA PSICOTRÔNICA PARA PERPETRAREM 
SEUS CRIMES SERÁ A APROVAÇÃO DA LEI QUE LIBERARÁ O USO DA 
TELEMETRIA À DISTÂNCIA. É O TRATAMENTO MÉDICO À DISTÂNCIA COM A 
UTILIZAÇÃO DE MICROCHIPS NO CÉREBRO E ÓRGÃOS CENTRAIS DO PACIENTE. 
Com isso qualquer agente com um pequeno celular poderá INVADIR A MENTE DE UMA 
PESSOA E SE APOSSAR DE SUAS FACULDADES MENTAIS. Esta pessoa que mesmo 
não sendo com uma certa habilidade de hacker ou tracker (invasor), poderá ler o pensamento. 
Examinar órgãos centrais e provocar danos e acidentes vasculares e cardíacos em qualquer 
pessoa (). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato vago e confuso de 
situações totalmente desconectadas da realidade, não havendo o menor indício de que algum 
fato noticiado pelo representante possa configurar crime ou que seja passível de investigação, 
pelo MPF ou pelo Parquet Estadual. Notícia de arquivamento ou declínio de pelo menos oito 
outros procedimentos apuratórios autuados com base nas manifestações ofertadas pelo ora 
representante. Além disso, conforme registrado pelo servidor que realizou o atendimento 
anterior e presencial na Sala do Cidadão, o noticiante foi informado que sua manifestação 
anterior teve desdobramento na NF nº 1.29.000.002515/2021-11 e qual tal documento foi 
encaminhado ao MP do RS. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
193. Expediente: 1.29.000.000613/2022-97 - Eletrônico  Voto: 2119/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime de moeda falsa. Manifestação particular em 

que a noticiante relata que anunciou para venda um smartphone no site OLX. Após negociação 
pelo WhatsApp, o celular foi vendido no dia 28/07/2021 por R$ 1.300,00. A compradora (não 
identificada) utilizou 13 cédulas falsas de R$ 100,00 para efetuar o pagamento. A falsidade 
somente foi descoberta semanas após o crime. Não há notícia de que as cédulas tenham sido 
apreendidas, tampouco laudo pericial confirmando sua contrafeição. A Polícia Federal incluiu 
os dados no Projeto Prometheus e arquivou a notícia-crime. O Procurador da República 
Oficiante promoveu o arquivamento do feito aduzindo que: como bem apontado pela 
Autoridade Policial no Despacho nº 193626/2022 (fl. 9), o cruzamento dos dados obtidos no 
âmbito do Projeto Prometheus tem se mostrado mais eficiente para a identificação de 
envolvidos em repasse de moeda falsa do que a instauração de inquéritos individuais quando 
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não se tem nenhum indício de autoria, como é o caso dos autos. Além disso, no presente caso, 
as cédulas não foram submetidas à perícia, elemento este indispensável não só para que se 
obtenha a materialidade do delito, mas também para que se possa aferir a qualidade de eventual 
falsificação e confirmar a competência federal para a persecução penal.. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, não 
há informações nos autos acerca do encaminhado das cédulas, razão pela qual não é possível 
comprovar a materialidade delitiva. Além disso, os indícios de autoria são precários, não 
havendo justa causa para instauração de Inquérito Policial. Inexistência 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). 

 
194. Expediente: 1.29.000.000976/2022-22 - Eletrônico  Voto: 2155/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante 

narra a existência de manifestação de cunho racista (preconceito religioso) por parte do 
representado, em mensagem gravada por meio de um aplicativo de rede social. Promoção de 
arquivamento, ao fundamento de que, da análise da manifestação veiculada observa-se que, 
embora possa ser considerada grosseira, em nenhum momento faz referência a qualquer religião 
específica, limitando-se a criticar, através da ironia, as religiões que não toleram `as pessoas 
LGBTQ+, os presos, as minorias, os bandidos e as pessoas de religião de matriz africana. 
Enfim, afora o fato de o apresentador do vídeo intitular-se `crente, não há nenhuma outra 
referência às demais religiões, criticadas de forma irônica e num sentido amplo. Sendo assim, 
o arquivamento dos autos é medida que se impõe, dado não haver, nos autos, qualquer 
expressão tendente a induzir ou incitar a discriminação ou preconceito religioso nos termos do 
disposto no art. 20 da Lei 7.716/89. Recurso da parte, alegando que ao utilizar os termos ̀ crente, 
`Bíblia e `irmã e ao fazer referência a mandamentos proferidos por Jesus Cristo, fica nítida e 
inequívoca a intenção deliberada de insultar uma determinada fé. Manutenção do 
arquivamento, pelos seus próprios termos. Remessa dos autos à 2a CCR, para fins revisionais 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF, o ora investigado limitou-
se a criticar, através da ironia, as religiões que não toleram pessoas que possuem outras opiniões 
e crenças. Inexistência de elementos concretos que justifiquem a intervenção deste órgão 
ministerial, carecendo de contornos mínimos para embasar ou justificar eventual 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). 

 
195. Expediente: 1.29.000.001068/2022-56 - Eletrônico  Voto: 2101/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Procedimento instaurado 

a partir do envio de cópia de processo pela 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Segundo os 
autos, sindicato teria feito uso de documento falso nos autos do feito judicial encaminhado. A 
Vara também comunicou a Polícia Federal, a qual restituiu os autos ao MPF, sugerindo o 
arquivamento do feito em razão da atipicidade da conduta. O Procurador da República 
promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (i) em outros expedientes 
semelhantes ao presente, a suposta falsidade documental verificada pelo Juízo Trabalhista nada 
mais é do que a utilização de um formulário padrão pelo sindicato noticiado, no qual se alteram 
o nome do destinatário e o valor a ser cobrado do devedor, conduta esta que não ofende bem 
jurídico tutelado pela norma pena; (ii) não se trata de fraude praticada pelo sindicato em ação 
ajuizada perante a Justiça do Trabalho; trata-se de formulário de cobrança destinado ao 
devedor, cujo preenchimento é feito por representantes do sindicato noticiado de acordo com 
cada caso concreto, numa espécie de colagem de dados, e utilizado como prova no processo. 
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Na hipótese, pelo exposto e demais dados 
constantes nos autos, não há elementos que demonstrem a ocorrência do crime. Sem evidência 
de que o investigado omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. O caso, ao que tudo indica, diz respeito a possível erro/equívoco na documentação 
encaminhada/apresentada. Ausência de materialidade. Falta de justa causa para a continuidade 
da persecução penal. Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
196. Expediente: 1.30.001.000084/2022-09 - Eletrônico  Voto: 2032/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato inicialmente autuada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão para apurar irregularidades na concessão de salário-maternidade 
supostamente cometidas por empresa que atua na intermediação de benefícios. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que a presente NF foi autuada por 
equívoco, já que se trata aqui de resposta enviada pela ora representante a pedido de 
complementação de informações solicitados nos autos da NF nº 1.30.001.003595/2021-93. De 
início, o Procurador da República oficiante determinou ao setor competente que a autuação 
fosse corrigida, mas lhe foi informado que isso não era mais possível. Em 04/02/2022, foi 
juntada a manifestação da representante à NF correta como documento. Esvaziamento do objeto 
do presente expediente. Homologação do arquivamento.  

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

 
197. Expediente: 1.30.001.004824/2021-97 - Eletrônico  Voto: 2153/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime descrito no art. 168-A do CP, praticado, em 

tese, por representantes legais de pessoa jurídica privada. Segundo consta na representação 
fiscal, apurou-se a existência de crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica em comento, 
constituído por débitos confessados em DCTF/DCTFWeb, os quais estão definitivamente 
constituídos. Os débitos confessados referem-se a contribuição previdenciária descontada de 
segurados empregados/avulsos e contribuintes individuais, além de contribuição sujeita a 
retenção previdenciária. A representação fiscal menciona que os débitos supracitados 
encontram-se em cobrança e estão detalhados no processo administrativo 10730.723836/2021-
28. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do 
MPF, embora não tivesse recolhido na época própria tributos/contribuições que eram devidos, 
o contribuinte declarou espontaneamente à Receita Federal a dívida existente, via DCTF 
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), o que ensejou o lançamento 
correspondente. Tal proceder, consubstanciado na confissão espontânea da dívida, em nada 
indica a existência de dolo na conduta de não recolhimento no tempo devido, ou não haveria a 
declaração pelo contribuinte. Assim, o simples inadimplemento do tributo não é suficiente para 
a caracterização da conduta delitiva, sendo indispensável o emprego de fraude para a redução 
ou supressão tributária, o que não se verifica no presente caso. Materialidade delitiva não 
evidenciada. Precedente congênere da 2a CCR: 1.22.004.000207/2019-40, Sessão 817, de 
09/08/2021. Homologação do arquivamento.  

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

 
198. Expediente: 1.32.000.000033/2022-12 - Eletrônico  Voto: 2012/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de notícia-crime com parecer desfavorável à instauração de 

inquérito policial, encaminhada pela Corregedoria Regional de Polícia Federal em Roraima 
para fins de controle externo. Relato, por estrangeiros missionários e membros de organizações 
não governamentais não identificados, da prática da conduta tipificada no art. 217-A do Código 
Penal contra indígenas da comunidade Palimiu, situada na Terra Indígena Yanomami. Os 
agentes teriam como propósito a manipulação de futuras lideranças locais visando a um plano 
de dominação estrangeira sobre o território nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). No caso concreto, limitou-se o representante a veicular inferências lacônicas e 
genéricas, não oferecendo em sua manifestação inicial lastro indiciário mínimo apto a orientar 
uma linha investigatória potencialmente idônea. Segundo o Procurador oficiante, atualmente a 
comunidade indígena Palimiu vem sendo alvo de intensa atividade de garimpeiros, o que tem 
levado à mobilização intermitente de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para 
assegurar a incolumidade dos indígenas e dos agentes de saúde ali lotados (vide, quanto ao 
tema, o Inquérito Civil nº 1.32.000.000423/2021-01). Apesar da atenção dispensada pelo 
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Estado à referida comunidade, jamais foram levantados indícios da prática de atos atentatórios 
à autonomia social da comunidade e/ou à soberania nacional apontados pelo noticiante, o que 
fulmina, uma vez mais, a verossimilhança de suas alegações. Carência de indícios mínimos de 
autoria e de materialidade delitivas capazes de apontar para a viabilidade de eventuais 
diligências aptas ao esclarecimento dos fatos descritos. 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). 

 
199. Expediente: 1.34.001.000627/2022-31 - Eletrônico  Voto: 1938/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente extraído do Sistema Report System da ONG 

SAFERNET, conforme Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional 
celebrados entre o MPF e a ONG Safernet, para apurar a possível prática do crime previsto no 
caput e parágrafo 2º do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Ora noticiado que teria publicado em um 
canal no YouTube um vídeo que mostra cenas das forças armadas alemãs em ação na Segunda 
Guerra Mundial. Promoção de arquivamento. Argumento de que: Ao que tudo indica o usuário 
em questão é simpatizante dos ideais da Alemanha nazista, mas a publicação propriamente dita, 
e o seu canal no YouTube, não apresentam conteúdos que possam ser considerados racistas. O 
único conteúdo que pode ser assim definido é vídeo que já é objeto da Notícia de Fato nº 
1.34.001.000635/2022-87, que corresponde a caso de homofobia em relação ao qual foi pedida 
a quebra de sigilo de dados telemáticos (autos nº 5000746-67.2022.4.03.6181, 2ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo). Tal vídeo, intitulado não está mais disponível na plataforma. Revisão 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência, na hipótese, de conduta que se amolde ao delito de 
racismo. 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). 

 
200. Expediente: 1.34.001.000719/2022-11 - Eletrônico  Voto: 2102/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, em prejuízo do INSS. Consta 

dos autos pedido de providências expedido pela 2ª Vara de Registros Públicos do Foro Central 
Cível da Comarca de São Paulo. O 27º Subdistrito do Tatuapé do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de São Paulo/SP informou que M.R.G. faleceu no dia 11/06/2021, no Hospital do 
Tatuapé, porém o respectivo óbito foi registrado perante o Serviço Funerário Central apenas no 
dia 26/10/2021, após o prazo legal de 15 (quinze) dias para a lavratura do assento. Em resposta 
ao ofício encaminhado pelo MPF, o INSS informou que: em consulta aos nossos sistemas 
corporativos, não localizamos benefício previdenciário em nome de 'M.R.G.', até a presente 
data. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o fundamento 
de que, diante da informação trazida pelo INSS, inexistem quaisquer indícios que pudessem 
levar à suspeita da prática do crime de estelionato majorado em prejuízo da autarquia 
previdenciária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Materialidade delitiva não 
evidenciada. Homologação do arquivamento.  

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

 
201. Expediente: 1.34.001.001053/2022-18 - Eletrônico  Voto: 2038/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se relata ofensas claras e diretas ao atual Presidente da República, chamado 
por psicopata, homicida e imbecil, em matéria publicada na internet por revista de grande 
circulação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de condição de 
procedibilidade, tendo em vista que não há notícia nos autos da necessária requisição do 
Ministro da Justiça, exigida pelo parágrafo único do art. 145 do Código Penal. Nos crimes 
contra a honra, reitere-se, somente se procede mediante queixa, inexistente no caso concreto. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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202. Expediente: 1.34.001.004247/2022-75 - Eletrônico  Voto: 1985/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, na qual relata que 

sua irmã, na companhia de sua mãe, teria buscado meio de receber indevidamente o benefício 
do bolsa família. Promoção de arquivamento. Argumento de que: Não há informações nos autos 
acerca da efetiva percepção de algum benefício pela representada. Outrossim, o relato 
apresentado não chega a configurar nem mesmo uma tentativa de estelionato, e sim uma mera 
cogitação, ou, no máximo, atos preparatórios. Diante de quadro probatório tão escasso, seria 
temerária a instauração de uma investigação, sendo certo que os fatos remontam ao ano de 
2014. 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). 

 
203. Expediente: 1.34.001.010277/2021-30 - Eletrônico  Voto: 1931/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Polícia Civil do Estado de São 

Paulo, informando a possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. 
Segundo boletim de ocorrência policial, o ora noticiante declarou ter conhecido, em 
27/07/2021, por meio de um aplicativo de relacionamento, uma pessoa de identidade então 
desconhecida, que lhe enviou arquivos de imagem e de vídeo contendo cena de sexo explícito 
e pornográfica envolvendo criança, em relação à qual o noticiado teria afirmado ser tio e que 
participava dos abusos retratados naquele conteúdo. Depois de ter tido êxito na identificação 
do noticiado, a Polícia Civil procedeu diligências tendentes à sua localização, ao fim das quais 
relatou que ele residia em Portugal, tendo sido a sua saída do Brasil registrada no sistema da 
Polícia Federal em 04/12/2019, sem registro correlato de retorno. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Consoante parecer da Polícia Federal em São Paulo: Trata-se de crime 
cometido no exterior, Portugal, e já devidamente comunicado a nossa Adidância naquele país, 
que provocou a polícia local para apuração dos fatos. Ademais, em contato com a Autoridade 
Policial que colheu a notícia crime, fomos informados que a materialidade do crime foi perdida, 
uma vez que o noticiante foi levado a apagá-la de seu telefone e, por um erro, a própria Polícia 
Civil acabou não salvando os vídeos e fotos. Assim, some-se a ocorrência dos fatos em país 
estrangeiro, a comunicação à polícia local e a falta irreversível de materialidade delitiva, e 
passamos a vislumbrar FALTA DE JUSTA CAUSA para instauração de investigação neste 
GRCC. Inexistência de elementos de informação suficientes para embasar a materialidade do 
delito noticiado, tampouco linhas investigativas para tanto. Além disso, a Polícia Federal 
comunicou sua Adidância em Portugal a respeito dos fatos, com a consequente provocação da 
polícia local para sua apuração. Homologação do arquivamento.  

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

 
204. Expediente: 1.34.004.000929/2019-83 - Eletrônico  Voto: 2094/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Trata-se de PIC instaurado com base em Representação Fiscal para Fins Penais, acerca de 

possível prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, 
perpetrada pelos responsáveis pela empresa O.A.C.I.E., os quais teriam ocultado o real 
adquirente de mercadorias importadas. Segundo o apurado no bojo do procedimento 
administrativo fiscal, no dia 24.7.2018, foi registrada Declaração de Importação (DI), na qual 
figurou como exportador a empresa A.G.S.S.L. e como importador e adquirente da mercadoria 
a pessoa jurídica O.A.C.I.E.. A mercadoria versava sobre sete mil unidades de aparelhos 
receptores para rádio difusão em alta definição. A Procuradora da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (i) não se vislumbram provas 
de que tenha ocorrido a interposição fraudulenta mencionada na representação fiscal para fins 
penais; (ii) constam das fls. 120 a 221 (evento 10) os extratos bancários da investigada, nos 
quais aparecem créditos e movimentações que, em tese, demonstram condições econômicas 
para a aquisição feita. A representação fiscal para fins penais não mencionou esses extratos 
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bancários, tendo, aparentemente, os desconsiderado em sua análise; (iii) constam dos autos os 
e-mails e documentos relativos às tratativas comerciais que geraram a aquisição da mercadoria 
importada - fls. 37-79 (evento 10). Os documentos apresentados indicam que houve de fato a 
negociação relativa às mercadorias pela investigada; (iv) a investigada ajuizou ação em que 
solicitou a liberação das mercadorias e a anulação do auto de infração. No âmbito da ação 
mencionada, houve reconhecimento da procedência do pedido pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; a decisão liminar e a sentença proferidas deram razão à investigada, portanto, tendo 
ocorrido o desembaraço aduaneiro das mercadorias; (v) deve-se ressaltar que o subfaturamento 
não foi incluído na representação fiscal encaminhada, não tendo sido informado o lançamento 
de tributos relativos à operação, não obstante tenham sido devolvidas as mercadorias à 
investigada, conforme relatado acima; (vi) não restaram demonstrados no PIC elementos que 
indiquem a prática de ato ilícito ou criminoso por parte da investigada, já que não evidenciada 
falsidade ideológica ou subfaturamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Assiste razão ao Membro do MPF, inexistem, até o presente momento, elementos nos autos 
que indiquem a configuração do delito investigado. Ausência de materialidade delitiva. Falta 
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
205. Expediente: 1.35.000.001133/2021-65 - Eletrônico  Voto: 1993/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Sergipe, encaminhando cópia de petição lançada nos autos de processo movido por 
E.R.S., representado por P. dos S.S., em desfavor do INSS, pleiteando a revisão do valor do 
benefício previdenciário do segurado. A citada petição foi protocolada pelo espólio de E.R.S., 
aduzindo, em síntese, que a representante legal do falecido, P. dos S.S., teria obtido o instrumento 
procuratório aproveitando-se da debilidade que acometia E. à época, realçando ainda que jamais foi 
do interesse do beneficiário falecido buscar a revisão dos valores que lhe eram pagos a título de 
aposentadoria. Ainda segundo os herdeiros, diversos outros documentos foram elaborados pela 
representante legal por meio de pressão, coação ou manipulação exercida por P. contra E. e que 
citada procuradora teria omitido o falecimento do beneficiário tanto no âmbito da Justiça Federal 
quanto perante a Receita Federal e o INSS, com o intuito de obter vantagens financeiras indevidas. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o Procurador oficiante, a 
comunicação inicial não traz descrição minimamente precisa de qual conduta entende-se 
potencialmente criminosa, limitando-se a alegar que as procurações e o testamento foram obtidos 
por pressão, coação ou manipulação e que teria ocorrido a apropriação de verbas do INSS e a 
omissão junto a órgãos públicos com o intuito de se obter vantagem financeira indevida. Menções 
genéricas, sem individualização mínima de fato delituoso. Ausência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Querela familiar, que se aparta da missão constitucional do Ministério 
Público. Inexistência de utilização de documentação pessoal do falecido ou de constituição de 
empresas ou mesmo de dívida tributária em nome dele. Indícios da prática de falsidade documental 
ou ideológica não evidenciados. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
206. Expediente: 1.30.001.001579/2022-47 - Eletrônico  Voto: 2115/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para fins penais, a qual informa a 

existência de declaração de nulidade de CNPJ, requerida pelo próprio interessado, indicando a 
existência de indícios da prática de falsidade ideológica (arts. 299 do CP). O Procurador da 
República promoveu o arquivamento do feito sob o argumento de que as informações trazidas 
pela Receita são insuficientes para dar início a uma investigação. Sabe-se apenas que alguém 
solicitou indevidamente a inscrição do CNPJ, mas não há elementos de autoria. Não foram 
realizadas diligências nos autos. Promoção de arquivamento e remessa dos autos à 2a 
CCR/MPF (art. 62, IV, da LC 75/93). Em que pese as considerações trazidas pelo Membro do 
MPF, verifica-se que a RFP possui elementos que permitem a identificação da empresa 
indevidamente constituída (evento 1.1, documento de fls. 15). Além disso, mostra-se possível 
a obtenção de novas informações junto à Junta Comercial, visando esclarecer a autoria do 
delito. Todavia, a irregularidade referente a apresentação de documentos falsos, visando a 
constituição indevida da pessoa jurídica, foi praticada perante a Junta Comercial do Estado do 
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Rio de Janeiro, caso em que não se verifica qualquer circunstância capaz de determinar a 
competência federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal para atuar no 
feito. Ausência de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Recebimento do arquivamento como declínio 
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
207. Expediente: JF/JOI/SC-5023102-

10.2021.4.04.7201-ANPP - 
Eletrônico  

Voto: 2058/2022 Origem: GABPRM2-DLR - 
DAVY LINCOLN ROCHA 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DO 

ACORDO. 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 no âmbito de inquérito 
policial instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 1º, inciso I, da Lei 
8.137/1990. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério Público Federal. 3. Discordância 
da ré quanto a uma das cláusulas apresentadas, alegando incapacidade em pagar os valores 
exigidos pela acusação. 4. A cláusula questionada apresenta o seguinte teor: reparar o dano 
(art. 28-A, inciso I, do CPP) causado à Fazenda Nacional (União) consistente no 
pagamento dos tributos suprimidos/reduzidos, conforme apurado pela RFB e consta no 
Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 13971.722568/2019-68, relativos a Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 154.818,58, Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 68.068,39, Contribuição para o PIS/PASEP, no 
valor de R$13.089,39, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), no valor de R$ 60.298,76, além dos consectários legais de multa e juros de 
mora, que se tornou definitivo na esfera administrativa em 27.01.2020, promovendo a 
reparação diretamente perante a Receita Federal do Brasil ou Procuradoria da Fazenda 
Nacional e comprovando, posteriormente, sua quitação ou parcelamento realizado, nos 
autos do incidente de ANPP, para fins de homologação judicial do ANPP. 5. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 6. 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 
Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, posto 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. 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. 7. 
Não conhecimento do recurso.  

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) 
208. Expediente: 1.00.000.002637/2022-07 – Eletrônico 

(5004382-95.2021.4.04.7006)  
Voto: 1942/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal. Réus A.A.S. e M.A.M.S. denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 334, §1º, 
III e IV, do Código Penal, c/c art. 3º do Decreto-lei 399/68, art. 334-A, §1º, incs. I, II, IV e V, 
do Código Penal, ambos forma do Art. 29 do Código Penal, e no art. 288 do Código Penal. 2. 
Recusa do Procurador da República oficiante em propor o acordo 3. Requisição da defesa de 
M.A.M.S. de remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. 
Consoante se extrai da denúncia: Os ora DENUNCIADOS e W associaram-se para os crimes 
revestidos de estabilidade e permanência, habitualidade, contumácia, organização e 
profissionalismo, desde a compra de produtos, depósito, comercialização e entrega. Pois desde 
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o primeiro dia das interceptações, 25/08/2016, até o dia da busca e apreensão, 05/04/2017, que 
confirmou os atos delitivos, o trio agiu harmoniosamente. A quantidade das apreensões 
ocorridas no dia 05/04/2017 foram apenas uma parte ínfima de um total muito maior que eles 
descaminharam e contrabandearam de produtos introduzidos clandestinamente no Brasil para 
a venda no Município de Guarapuava/PR. 5. Existência, na hipótese, de elementos indicativos 
de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Réu que não preenche os requisitos 
legais para ser beneficiado com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, II, do 
CPP). Prosseguimento da ação penal.  

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

 
209. Expediente: 1.00.000.009298/2022-81 – Eletrônico 

(JF/MG-0023889-97.2019.4.01.3800)  
Voto: 2116/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. 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 CCRs. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO 
CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que os réus G.F.A.S., I.F.L e W.J.B.S. foram 
denunciados pela prática do crime tipificado no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal. Denúncia 
oferecida em 17/07/2019, e recebida em 22/08/2019. Consta dos autos que no dia 30/05/2018, 
por volta de 11h20min, G.F.A.S., I.F.L e W.J.B.S. expuseram à venda e mantiveram em 
depósito, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira 
consistente em cigarros, cuja introdução no país é proibida. No interior do Box 13, em posse 
do denunciado I.F.L, foram apreendidos 66 (sessenta e seis) pacotes e 7 (sete) maços de 
cigarrados contrabandeados; no Box 227, em poder do denunciado G.F.A.S., foram 
encontrados 117 (cento e dezessete) pacotes de cigarros contrabandeados, já em posse do 
denunciado W.J.B.S., foram encontrados no interior do Box 14, 230 (duzentos e trinta) pacotes 
contrabandeados. 2. De acordo com o laudo merceológico a mercadoria apreendida 
correspondente a 4.137 (quatro mil cento e trinta e sete) maços de cigarros estrangeiros, 
avaliados em R$ 20.685,00 (vinte mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Os tributos suprimidos 
corresponderiam a cerca de R$ 17.522,41 (dezessete mil quinhentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos). A perícia atestou a origem estrangeira dos cigarros, que advêm do Paraguai. 
3. O Procurador da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP após o recebimento 
da denúncia. 4. Requisição da defesa de remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 
28-A, §14, do CPP. 5. Revisão (2ª CCR/MPF) 6. Entendimento firmado pela possibilidade de 
celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto no Enunciado 98 da 2ª CCR e 
na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). O Conselho 
Institucional do MPF também vem decidindo nesse sentido. Em Destaque 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.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução penal, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
Nos processos de relatoria do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a 
Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 
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ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
210. Expediente: JF-AM-1018513-

36.2020.4.01.3200-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1967/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS  

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 contrabando (CP, art. 
334-A). Fiscalização feita em estabelecimento comercial de responsabilidade do 
indiciado W.B.S., tendo sido encontrados 613 itens de vestuário e calçados (camisas, 
tênis, meias e cuecas) com indicação de origem estrangeira e com fortes indícios de 
serem contrafeitos ou falsificados. As mercadorias apreendidas somam R$ 40.774,58, 
sendo que os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o valor de R$ 20.387,29. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da 
insignificância, aplicando o Enunciado n. 49 da 2ª CCR, alegando que: O valor acima 
de 20 mil reais não torna a conduta relevante, já que o excedente não chega a sequer 
2% de 20 mil reais. O Juízo Federal manifestou discordância, em razão de o valor dos 
tributos devidos superar o limite de R$ 20.000,00, não sendo o caso de aplicação do 
Enunciado n. 49 da 2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 
75/1993. Primeiramente, importante ressaltar que o crime em questão é contrabando 
de mercadorias contrafeitas, visto que os itens seriam peças falsificadas de marcas 
conhecidas internacionalmente. Ante a falsidade das mercadorias apreendidas, além da 
ausência de comprovação da entrada legal no país, resta caracterizado, em concurso 
formal, o crime de contrabando (CP, art. 334-A) e o crime previsto no art. 190, inciso 
I, da Lei nº 9.279/96. Isso porque, embora ambos os crimes decorram da mesma 
conduta, os bens jurídicos protegidos são diferente; não há absorção pelo princípio da 
especialidade do crime de contrabando. Quanto à prática do crime previsto no art. 190, 
inciso I, da Lei 9.279/96, o art. 199 prevê é de ação penal privada, que somente pode 
ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Até este momento, 
salvo engano, não há notícia de representação dos ofendidos, razão pela qual mostra-
se necessária, caso confirmada a falsidade das mercadorias, a ciência dos interessados 
antes de se proceder ao arquivamento dos autos. No mesmo sentido, precedente desta 
2ª CCR: 0003376-45.2018.4.03.6110, 742ª Sessão de Revisão, de 27-05-2019, 
unânime. Por fim, de fato, no caso, o valor dos tributos iludidos supera o montante de 
R$ 20.000,00, bem como trata-se de crime de contrabando. Logo, não cabe a aplicação 
do Enunciado nº 49, não havendo que se falar em insignificância. A quantidade, 
qualidade e local onde foram encontradas as mercadorias denotam sua finalidade 
comercial. 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). 

 
211. Expediente: JF/CE-0800819-

34.2021.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 2164/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 19 E ART. 20 DA LEI Nº 7.492/86. POSSÍVEL 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS PERANTE O BANCO DO 
NORDESTE COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES. ANTIGUIDADE DOS 
FATOS. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LINHA 
INVESTIGATIVA VIÁVEL. FATOS OCORRIDOS EM 2010 E 2011. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado em 18-11-
2013, para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 19 e art. 20 da Lei nº 
7.492/86. 1.1. Possíveis irregularidades na contratação e na execução de contratos 
firmados perante o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), envolvendo recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), disponibilizados com base no 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), por 
agricultores da região do baixo Jaguaribe. 1.2. Inicialmente, a investigação apurou a 
conduta de diversos beneficiários dos empréstimos; no entanto, o foco da investigação 
se deslocou para E.F.A., responsável por atestar a venda dos animais aos beneficiários. 
Também investigou-se as condutas de F.M.S. e F.C.G.S., presidentes do sindicato rural 
de Tabuleiro do Norte e do Baixo Jaguaribe e ainda S.A.S., secretário de um dos 
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sindicatos mencionados. 1.3. A Polícia Federal visitou alguns beneficiários, no intuito 
de avaliar as condições das propriedades e se estas possuíam capacidade de, à época, 
receber as inversões. Foram confeccionados laudos técnicos; todos concluíram no 
sentido de que as inversões teriam sido aplicadas ou que, em razão do tempo, não havia 
mais como constatá-las. 1.4. Relatório da quebra de sigilo bancário de E.F.A., cujo 
período de movimentação da conta corrente no Banco do Nordeste do Brasil vai de 
agosto de 2008 e fevereiro de 2011. 1.5. O relatório da autoridade policial indica não ser 
mais possível a continuidade das investigações no que diz respeito à conduta de E.F.A., 
em razão da distância temporal dos fatos investigados. 1.6. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial, conforme os seguintes 
fundamentos: (I) as condutas até então investigadas podem ser semelhantes às condutas 
já analisadas em diversos outros inquéritos, contudo, nessas circunstâncias, não é 
razoável ir às minúcias do procedimento e tampouco determinar a continuidade de uma 
investigação que está cabalmente destinada ao fracasso; (II) inúmeros inquéritos já foram 
arquivados em situações análogas; (III) muitas ações penais também foram ajuizadas, 
processadas e finalizadas com improcedência com base em fatos com as mesmas 
características; (IV) as condutas dos mutuários são quase todas atípicas, por ausência do 
elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, que é o dolo, pois muitos deles eram, na 
realidade, induzidos por intermediários a realizar a contratação, mas sem a ciência de 
todos os termos dos contratos e tampouco da necessidade de atendimento rigoroso às 
finalidades previstas; (V) é comum a narrativa que muitos dos mutuários desistiram da 
empreitada em razão das dificuldades decorrentes da estiagem, culminando na morte ou 
na venda do gado adquirido e até mesmo na alienação de terras e de suas respectivas 
acessões, com o propósito de investir o valor em outras atividades; (VI) em se tratando 
do art. 20, da lei 7492/92, foge ao domínio do vendedor eventual irregularidade cometida 
por qualquer mutuário no sentido de aplicação do restante dos valores em finalidade 
diversa; (VII) também não é crível sustentar que, pelo simples fato do vendedor de 
animais ser comum aos mutuários, as vendas seriam fictícias; (VIII) vale apontar a 
antiguidade dos fatos; muitos aconteceram entre 2010 e 2011; a investigação já se 
estende por anos sem que seja possível firmar hipótese criminal minimamente segura 
quanto às condutas das pessoas aqui investigadas, quer seja do vendedor em comum, 
quer seja dos mutuários; orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. 1.7. O Juízo Federal 
discordou do arquivamento, conforme os seguintes fundamentos: (a) analisando o que 
foi apurado até o momento, infere-se que há indícios de cometimento de crime contra o 
sistema financeiro nas contratações de financiamentos no âmbito do PRONAF 
investigadas nesse inquérito; (b) a maioria dos mutuários afirmou não ter recebido os 
supostos semoventes adquiridos com os recursos liberados do financiamento; (c) 
conforme foi consignado pela autoridade policial, muitos mutuários em seus 
depoimentos afirmaram que cederam seus documentos a terceiros para obtenção do 
financiamento do Pronaf; (d) se não há elementos robustos de convicção, deve o MPF 
empenhar-se efetivamente na produção de outros elementos. 2. Aplicação do art. 28 do 
CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 2.1. De fato, conforme as ponderações 
apresentadas pelo Juiz Federal, há indícios da prática de fraude na contratação alguns 
dos financiamentos investigados. 2.2. No entanto, cumpre observar que os fatos se deram 
em 2010 e 2011. Assim, embora seja possível identificar a presença de indícios de 
conduta fraudulenta (que podem indiciar a prática dos crimes previstos no art. 19 e art. 
20 da Lei nº 7.492/86), não se mostra factível a colheita de novos elementos de prova 
capazes de amparar eventual ação penal. 2.3. Lamenta-se que uma investigação que 
tenha perdurado por mais de 8 anos não tenha sido bem-sucedida na coleção de provas 
acerca dos fatos noticiados. Contudo, não se mostra razoável dar prosseguimento à 
persecução penal sobre fatos ocorridos em 2010 e 2011, quando não se observa 
perspectiva de incremento no acervo probatório até aqui granjeado. A esse respeito, não 
se verifica nenhuma nova diligência viável ao esclarecimento dos fatos noticiados. 2.4. 
Dessa forma, cumpre observar a Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR: A antiguidade do 
fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis 
ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente 
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do 
disposto no art. 18 do CPP. 2.5. Nesse contexto, em que pesem os respeitáveis 
fundamentos apresentados pelo Juízo Federal, entendo que é o caso de arquivamento do 
inquérito policial. Homologação do arquivamento.   

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

 
212. Expediente: JF-DF-1015501-

93.2020.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2057/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, tipificado no 
art. 289, § 1º, do CP. 2. Segundo consta dos autos, em 03-08-2017, em patrulhamento 
de rotina, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre um indivíduo que estaria 
tentando passar notas falsas no comércio no Setor Tradicional em Brazlândia/DF; 
empreendidas diligências, a PM encontrou um indivíduo identificado pelas 
características informadas pela denunciante; ao ser abordado, o investigado entregou 
várias notas de dinheiro que somavam a quantia de R$ 455,00, (quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais) dentre elas, uma nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa. Ainda, 
foi encontrado em poder do investigado um celular produto de roubo. 2.1 Ouvido em 
sede policial, quando da prisão em flagrante em 03-08-2017, o investigado declarou 
que desconhecia a falsidade da cédula pois recebeu do pai em uma troca realizada dias 
antes; sobre o aparelho celular que estava em seu poder, declarou que o adquiriu há 
aproximadamente um mês de seu vizinho, o qual conhece apenas pelo primeiro nome, 
pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); contudo, não sabe precisar o 
endereço de seu vizinho. 2.2 Houve o desmembramento do processo, permanecendo 
no âmbito federal apenas a apuração referente ao crime de moeda falsa. 2.3 O 
Procurador da República Oficiante promoveu o arquivamento pelos seguintes motivos: 
(a) diante da quantidade e valor de face das cédulas supostamente falsas, mesmo sendo 
possível identificar o autor, dificilmente haverá certeza quanto à presença do dolo na 
conduta do agente responsável pela sua introdução em circulação, elemento essencial 
para a caracterização do crime; (b) os elementos constantes dos autos não permitem a 
identificação de alguma atitude do suspeito que possa revelar seu intento de introduzir 
em circulação cédulas falsas. 2.4 O Juiz Federal manifestou discordância; entendeu 
que o crime moeda falsa (art. 289, § 1º do CP) em sua modalidade guarda, possui o 
dolo genérico, consistente na manutenção da moeda falsa em sua posse, ciente da sua 
falsidade, não se exigindo um fim específico, como a intenção de introduzi-la em 
circulação. 3. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O 
Enunciado nº 60 desta 2ª CCR, estabelece que: É cabível o arquivamento de 
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e 
o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução 
ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais 
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente 
e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive 
pelo decurso do tempo. 4.1 É possível observar, da narrativa dos fatos, que o caso não 
se enquadra nas situações descritas no Enunciado nº 60/2ª CCR., especialmente no que 
se refere à tentativa de introduzir a cédula em circulação e o ao comportamento do 
agente. 4.2 Isso, porque verifica-se dos autos o seguinte: (a) o investigado foi abordado 
pela autoridade policial justamente por se enquadrar em uma denúncia relativa a 
introdução de cédulas falsas no comércio de Brazlândia/DF; (b) não bastasse portar 
cédula falsa, ainda foi surpreendido portando um celular produto de crime; (c) a versão 
do investigado para os fatos é frágil, de teor genérico; sequer soube identificar o 
endereço do suposto vizinho que teria lhe vendido o celular; além disso, o pai do 
acusado sequer foi ouvido para confirmar sua versão; (d) os antecedentes do 
investigado, que inclusive foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0701425-
14.2021.8.07.0002, por ter participado dois anos antes de um crime de roubo 
qualificado a um comerciante de Brazlândia/DF. Estas circunstâncias mostram que não 
cabe afirmar a ausência de dolo do investigado. 4.3 Nesse cenário, a autoria e 
materialidade delitiva restaram comprovadas. Cabe o prosseguimento da persecução 
penal. Com efeito, a questão do dolo do investigado será objeto de apuração na 
instrução criminal e, ao final, da sentença. No caso, qualquer ponderação acerca da 
intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução 
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao 
contraditório e ampla defesa. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
213. Expediente: JF/PR/CAS-5002696-

37.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 2160/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

do CP). Em 13-05-2021, equipe da Polícia Rodoviária Federal efetuou a abordagem de 
veículo; foram encontradas mercadorias de procedência estrangeira (12 pneus; 02 garrafas 
de uísque; 02 garrafas de licor), desprovidas de documentação comprobatória de sua 
introdução regular no país; as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 4.434,28; 
tributos federais (II + IPI) iludidos: R$ 2.217,14. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância. Discordância 
do Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a 
habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 
De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para 
aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da 
conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, conforme 
destacado pelo Juízo Federal, consta dos autos que o investigado (pessoa física) registra 
outras autuações nos 5 anos anteriores (5), 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. Além disso, a qualidade e quantidade das mercadorias, em especial 
dos 12 pneus, denotam destinação comercial. Inaplicabilidade do princípio da 
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR Aplica-se o 
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando 
o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 
Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar 
no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim entender, que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público 
Federal.  

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

 
214. Expediente: JF/PR/CAS-5002797-

74.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 2158/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

do CP) por parte de L.M.S. e A.M.S. Em 02-06-2021, em abordagem da Polícia Rodoviária 
Federal em veículo, foram encontradas mercadorias de origem estrangeira (12 aparelhos 
smartwatch, 30 fones de ouvido, 08 scooter elétrico, 26 pen drives), desprovidas de 
documentação comprobatória de sua introdução regular no país; as mercadorias 
apreendidas foram avaliadas em R$ 9.594,10; tributos federais (II + IPI) iludidos: R$ 
4.797,05. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 
base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, quanto ao investigado 
A.M.S., 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 dos autos que o investigado A.M.S. registra autuação anterior 
(2020) nos últimos cinco anos, o que impede que o fato seja considerado como destituído 
de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. 
Hipótese de habitual praticante do crime, e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à 
ordem tributária. Além disso, a qualidade e quantidade das mercadorias denotam 
destinação comercial. 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 A.M.S. 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 
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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). 

 
215. Expediente: JF/PR/CAS-5003199-

58.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 2173/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

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

do CP) por parte de I.J.N. Em 23-04-2021, em fiscalização realizada em ônibus de turismo, 
foram encontradas mercadorias de origem estrangeira (03 aparelhos receiver), desprovidas 
de documentação comprobatória de sua introdução regular no país; as mercadorias 
apreendidas foram avaliadas em R$ 15.413,59; tributos federais (II + IPI) iludidos: R$ 
7.706,80. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 
base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência 
de autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do 
CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está 
abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de 
outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da 
insignificância penal. No caso, conforme destacado pelo Juízo Federal, consta dos autos 
que a investigada registra 07 autuações anteriores nos últimos cinco anos, o que impede 
que o fato seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos 
tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante do crime, e de efetiva 
e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da 
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR Aplica-se o 
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando 
o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 
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). 

 
216. Expediente: JF/ES-5007222-

33.2021.4.02.5002-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 1957/2022 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu R.T.B., 

foi denunciado pelo crime descrito no art. 171, § 3º, na forma do art. 71 do CP. Consta 
dos autos, em apertada síntese, que o denunciado R.T.B., era proprietário de uma 
embarcação até o dia 13-08-2013; e, após esta data, passou para a propriedade de 
M.P.P.R.; o acusado deixou a licença de pesca na colônia de pescadores Z-3 para ser 
vendida a quem tivesse interesse; ocorre que a licença foi utilizada presidente e vice-
presidente da colônia para instruir requerimentos de terceiros para o recebimento 
fraudulento de seguro-desemprego, referente ao defeso da lagosta. O Juízo Federal 
recebeu a denúncia em 14-09-2021. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP, 
considerando a prática reiterada e a especial reprovabilidade das condutas de venderem 
licenças de pesca para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do erário público. A 
defesa do réu R.T.B., na primeira oportunidade, peticionou com base no art. 28-A, § 14, 
do CPP. Preliminarmente, 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). Observa-se que, em relação ao réu 
R.T.B., não constam dos autos outros registros criminais, não havendo que se falar em 
reiteração delitiva. Superada essa questão, tem-se que um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. No caso, não se verifica gravidade exacerbada da 
conduta examinada nestes autos, apta a obstaculizar o oferecimento do ANPP. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
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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 pelo retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado 
pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo 
de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
217. Expediente: JF/PR/CAS-5006032-

20.2020.4.04.7005-ANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1946/2022 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, formulado em favor de I.P., 

investigada nos autos de Peças de Informação n° 5005745-57.2020.4.04.7005 em razão da 
prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, inciso I, do CP c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 
399/1968. Segundo consta, em 17-09-2021, a investigada foi flagrada transportando em 
um ônibus 1.020 (mil e vinte) maços de cigarros estrangeiros de importação proibida; os 
maços de cigarros encontrados foram avaliados em R$ 5.438,68; o valor dos impostos 
iludidos somaram R$ 3.386,63. Antes do oferecimento da denúncia, o MPF propôs o ANPP 
em razão do cumprimento dos requisitos objetivos, em 06-08-2020. O ANPP inicialmente 
oferecido previa contraprestação de prestação pecuniária, no valor de R$ 2.400,00. 
Contudo, consta ofício da Defensoria Pública da União ao MPF, requerendo a fixação de 
parcelas mensais não superiores a R$ 50,00, para não prejudicar a subsistência da ré. Em 
resposta à contraproposta, o MPF apresentou ANPP atualizado, concedendo parcelamento 
da prestação pecuniária de R$ 2.400,00, em 12 vezes mensais. No entanto, a DPU reforçou 
a impossibilidade de a ré aceitar os termos ofertados pelo MPF. Assim, o MPF informou o 
oferecimento da Ação Penal nº 5013124-15.2021.4.04.7005. O Juízo Federal recebeu a 
denúncia em 17-01-2022. A defesa do réu requereu a remessa dos autos à 2ª CCR, nos 
moldes do art. 28-A, § 14, do CPP. Revisão (art. 28-A, § 14 do CPP). Não merece 
conhecimento a remessa. Com efeito, a remessa dos autos ao órgão superior do MPF se dá 
na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. Esta regra prevê a remessa somente na hipótese de 
haver a recusa do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. Verifica-se que, de um 
lado, o Procurador Oficiante ofereceu a proposta de ANPP; e, no caso, a remessa se deu 
pela recusa da defesa quanto às cláusulas do ANPP, propostas pelo Procurador Oficiante. 
No caso, ao contrário, o Procurador oficiante ofereceu o ANPP; e, na fase posterior, de 
ajustar, cumulativa ou alternativamente, as condições, a defesa não concordou com as 
cláusulas estipuladas na proposta de ANPP formulada pelo MPF; não houve acordo sobre 
as condições, no caso concreto. Assim, não houve recusa por parte do Procurador oficiante 
em oferecer o ANPP, o caso é de não conhecimento da remessa. Devolução dos autos à 
origem para, sendo o caso, retomar o acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para 
o regular prosseguimento da persecução penal.  

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

 
218. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5014222-

16.2022.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1956/2022 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal IANPP. O MPF ofereceu denúncia contra 

M.C.X.F., pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 299 do CP). Consta que, em 
04-05-2019, a denunciada M.C.X.F., acompanhada de B.B.S., de maneira livre e 
voluntária, fez inserir declaração falsa de vontade em Certidão de Casamento; pouco tempo 
depois, em 14-05-2019, a denunciada compareceu, junto com B.B.S., ao Serviço de 
Imigração da Superintendência de Polícia Federal no Estado do Paraná, em Curitiba, e 
apresentou a Certidão de Casamento que sabia ser ideologicamente falsa, com o fim de que 
B.B.S., obtivesse autorização legal para residência no Brasil; segundo restou apurado, a 
denunciada admitiu que a formalização do matrimônio foi feita com simulação; M.C.X.F., 
confessou que B.B.S., lhe ofereceu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 
simular o matrimônio. O MPF notificou a denunciada, apresentando proposta de ANPP. A 
denunciada recebeu de próprio punho o AR em 24-05-2021. A denunciada deixou 
transcorrer in albis o prazo assinalado. A denúncia foi recebida em 30-06-2021. Após, 
houve manifestação da defesa técnica da ré sobre a possibilidade de ANPP, tendo o MPF 
entendido que a ré deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação sobre o seu 
interesse, não fazendo mais jus ao benefício. A DPU peticionou com base no art. 28-A, § 
14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o Enunciado nº 98 da 2ª CCR, 
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opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e recusa pela defesa, o que não é 
o caso dos autos. A denunciada recebeu a notificação sobre o interesse no ANPP; 
entretanto, na época não tinha defesa técnica. Ademais, é necessária a participação do 
defensor da ré para negociação e formalização do ANPP (art. 28-A, § 3º, do CPP). Sem a 
notificação prévia do defensor da ré, não há que se falar em preclusão da possibilidade de 
análise do ANPP no caso concreto. A falta de participação do defensor técnico poderá 
suscitar eventual discussão sobre nulidade processual. Verifica-se, ainda, que a ré, por meio 
da DPU, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou interesse na 
celebração do ANPP. Dessa forma, no caso, não ocorreu a preclusão. Precedentes 2ª CCR: 
Auto Judicial: JF/JOI/SC-5012217-68.2020.4.04.7201-IANPP, Sessão de Revisão nº 811, 
de 08/06/2021; Auto Judicial: JF-GRU-5001161-21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de 
Revisão nº 817, de 09/08/2021. Ainda, em relação a fatos anteriores à vigência do art. 28-
A, o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à 
celebração do ANPP (Enunciado nº 98/2ª CCR). Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª 
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução 
penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
 
219. Expediente: JF-RJ-5074991-

86.2020.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 1944/2022 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. Ação Penal. O MPF ofereceu 

denúncia contra a ré pela prática do crime previsto no art. 299 c/c o art. 304, na forma 
do art. 69 do CP, pela prática dos seguintes fatos: (a) a denunciada apresentou, no bojo 
dos requerimentos nº 381-010429/2019 e nº 381-010930/2019, protocolados perante a 
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Carteira de Inscrição e Registro (CIR) 
contendo informações inverídicas, quais sejam, registro de período de embarque nos 
últimos 05 (cinco) anos (entre 15-03-2013 e 1º-05-2019) no rebocador WS TITAN, 
além da inautenticidade do carimbo aposto; e (b) no contexto fático do requerimento 
nº 381-010930/2019, com o fim de atender às exigências para renovação de certificado, 
a denunciada forneceu Declaração de Instrução falsificada, certificando a realização de 
treinamento prático nos últimos 5 (cinco) anos. Ao oferecer a denúncia, o MPF não se 
manifestou sobre a possibilidade de ANPP. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 11-
11-2020. A defesa, na primeira oportunidade, quando da resposta a acusação, suscitou 
que o MPF oferecesse o ANPP a denunciada. O MPF, por sua vez, entendeu pelo não 
cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o recebimento da denúncia. 
Remessa dos autos a 2ª CCR com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Conforme o 
Enunciado nº 98 da 2ª CCR, opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP 
e recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que não houve a notificação 
para a ré se manifestar sobre eventual interesse na celebração do ANPP antes do 
oferecimento da denúncia. Sem a notificação prévia da ré e seu defensor, não há que 
se falar em preclusão da possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. Verifica-
se, ainda, que a ré, por meio da defesa técnica constituída, na primeira oportunidade de 
manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração do ANPP. Dessa forma, 
no caso, não ocorreu a preclusão. Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial: JF/JOI/SC-
5012217-68.2020.4.04.7201-IANPP, Sessão de Revisão nº 811, de 08/06/2021; Auto 
Judicial: JF-GRU-5001161-21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de Revisão nº 817, de 
09/08/2021. Ainda, o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram 
obstáculo à celebração do ANPP, na hipótese de não ter sido dada a oportunidade para 
a defesa técnica do réu se manifestar sobre o ANPP. Necessidade de retorno dos autos 
ao membro do MPF oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos 
autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo de 
não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
220. Expediente: JF/UMU-5000545-

04.2022.4.04.7004-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2114/2022 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL IANPP. RECUSA DO 

MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO 
EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP. 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 as rés foram 
denunciadas pela prática do crime previsto no art. 334, §1º, inciso II, do CP, c/c art. 3º do 
Decreto-Lei nº 399/68; na forma do art. 29 do CP. A denúncia descreve, em síntese, o 
seguinte: no dia 18-06-2020, na BR-487, na altura do Município de Alto Paraíso/PR, as 
denunciadas foram flagradas transportando em veículo automotor, 442 produtos de 
origem estrangeira (roteadores, cabos de fibra ótica, módulos de fibra ótica, perfumes, 
canetas para limpeza de conectores de fibra ótica) desacompanhados da regular 
documentação de importação, em infração às medidas de controle fiscal, iludindo tributos 
federais no montante de R$ 10.618,83. 1.1. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 28-
01-2022. 1.2. Na própria peça de denúncia, o MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP 
em relação às rés pelas seguintes razões: Extrai-se do procedimento administrativo que 
ambas denunciadas possuem diversas autuações administrativas por importação irregular 
de mercadorias. 1.3. A defesa da ré J.C.S.A. peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do 
CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 2. 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. 2.1. No caso, como bem observou o 
Procurador oficiante, a ré J.C.S.A. possui outras três autuações por apreensão e retenção 
de mercadorias estrangeiras irregulares, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato aqui 
analisado, o que evidencia sua conduta criminal habitual. Ademais, a quantidade e 
qualidade das mercadorias apreendidas evidenciam finalidade comercial. 2.2. 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. 2.3. Nesse sentido, de acordo com a 
jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso 
ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade 
delitiva (HC nº 147.170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 2.4. 
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 
da oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
221. Expediente: JF/PE-0800725-

90.2020.4.05.8305-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1974/2022 Origem: GABPRM1-PMBM - 
POLIREDA MADALY 
BEZERRA DE MEDEIROS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LESÃO A BEM JURÍDICO ESTADUAL. 
AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS OU INTERESSE DO INSS. HOMOLOGAÇÃO 
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL (SUSCITADO). REMESSA AO CNMP. 1. Notícia de Fato, autuada 
originariamente na Promotoria de Justiça no Município de Arcoverde/PE para apurar 
possível prática do crime de estelionato, consistente no recebimento indevido de 
benefício previdenciário (pensão por morte) por parte do indiciado. 2. O membro do 
Ministério Público do Estado de Pernambuco (suscitado) determinou a remessa dos autos 
ao Ministério Público Federal (suscitante) por entender que o estelionato previdenciário 
em questão é de interesse federal. 3. O Procurador da República oficiante na PRM - 
Garanhuns/PE suscitou o conflito negativo de atribuições sob o fundamento de ausência 
de lesão a interesses da União; a entidade lesada foi a Fundação de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE/SASSEPE, entidade 
estadual. Assim, a competência para processar e julgar o crime é da Justiça Estadual, o 
que atrai a atribuição do Ministério Público do Estado de Pernambuco. 4. Os autos foram 
encaminhados à 2ª CCR para manifestação. 5. Consta dos autos que o instituidor do 
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benefício era servidor público do Estado de Pernambuco; o benefício de pensão por 
morte era pago pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de 
Pernambuco - FUNAPE/SASSEPE, entidade estadual. 7. Não há lesão direta a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas autarquias. Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal. Nesse 
contexto, verifica-se a atribuição do Ministério Público Estadual para persecução penal. 
8. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério 
Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, 
nos termos do precedente do STF: ACO 843/SP e Enunciado n. 15 da Portaria PGR/MPF 
n. 732, de 16-09-2017: O conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e 
Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no 
órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF, considerando tratar-se de ato complexo. Remessa dos autos ao CNMP.  

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

 
222. Expediente: 1.25.000.000650/2022-44 - Eletrônico  Voto: 1952/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL 
PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE 
DOCUMENTO FALSO. INSCRIÇÃO PARA EMISSÃO DE CPF EM AGÊNCIA DOS 
CORREIOS DESCONHECIDA. ATENDIMENTO CONCLUÍDO PELA UNIDADE DA 
RECEITA FEDERAL DE ITAJAÍ/SC. SÚMULA 546 DO STJ. ART. 70 DO CPP. 
FACILIDADE NA COLHEITA DE PROVAS. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA 
REPÚBLICA SUSCITANTE (PRM - ITAJAÍ/SC). 1. Trata-se de Notícia de fato, instaurada a 
partir do encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada em razão da 
constatação de possível prática de crime de falsificação de documento público e uso de 
documento falso, previstos nos art. 297 e art. 304, do CP. 2. Consta dos autos que, em 04-10-
2019, S.S.S. teria realizado a inscrição do CPF em agência dos Correios, com atendimento 
concluído na unidade da Receita Federal de Itajaí/SC; para a inscrição do CPF foram 
apresentados o RG, Certidão de Nascimento e um título de eleitor. Após a realização de 
diligências verificou-se que a inscrição foi realizada com a utilização de documentos falsos, 
tendo o CPF sido cancelado pela Receita Federal. 3. A Procuradora da República oficiante no 
Paraná declinou da atribuição em favor da Procuradoria da República em Itajaí/SC, sob o 
argumento de que a investigada teria utilizado os documentos falsos perante a unidade da 
Receita Federal de Itajaí/SC; diante disso, com base na regra do art. 70 do CPP, a atribuição 
para análise deste feito estaria afeta à Procuradoria da República no Município de Itajaí/SC. 4. 
O Procurador da República oficiante em Itajaí/SC suscitou conflito negativo de atribuições 
pelos seguintes motivos: (a) consoante observado pela Receita Federal do Brasil, a inscrição do 
CPF ocorreu em agência dos Correios/ECT não identificada; apenas a conclusão do 
atendimento, ou seja, a formalização, foi realizada em unidade da Receita Federal do Brasil 
situada no Município de Itajaí/SC; (b) por força do art. 72 do CPP, não sendo conhecido o lugar 
de consumação do crime, a competência jurisdicional regular-se-á, via de regra, pelo domicílio 
ou residência do investigado. Porém, quando incerta sua localização, a competência 
jurisdicional e, consequentemente, a atribuição para formação da opinio delicti, recairá sobre o 
membro do MPF que primeiro tomar conhecimento do fato. 5. Conflito de atribuições entre 
membros do Ministério Público Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 6. Nos termos da Súmula 546 do STJ: A competência 
para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou 
órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão 
expedidor. 7. Ainda, a competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a 
infração, nos exatos termos do art. 70, caput, do CPP. 8. No caso dos autos, observa-se que os 
documentos falsos foram apresentados em agência dos Correios não identificada. Contudo, 
conforme consta da própria comunicação da RFB, a inscrição do CPF [...] em nome de S.S.S., 
se deu na data de 04-10-2019, com atendimento inicial ocorrido nos Correios/ECT (mas sem 
informação disponível no sistema sobre a unidade/agência ou cidade específica) e conclusão 
do atendimento ocorrido na unidade da Receita Federal de Itajaí/SC. 9. Assim, considerando 
que, neste caso, os Correios atuam como uma entidade credenciada pela Receita Federal para 
efetuar o atendimento inicial da população, recebendo a documentação necessária para a 
inscrição do CPF; e o atendimento é concluído por uma unidade da RFB, tem-se que, em última 
análise, a destinatária final dos documentos apresentados é a própria Receita Federal, tendo o 
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crime também se consumado na unidade da Receita Federal de Itajaí/SC. 10. Além disso, a 
unidade da Receita Federal de Itajaí/SC foi quem constatou a fraude; nesse aspecto, tem-se que 
o Inquérito Policial deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida 
que traz notórios benefícios à persecução penal; manter as apurações em outra localidade, 
inclusive onde não se tem notícia da prática de qualquer ato, trará maior dificuldade para a 
colheita de provas, o que não favorece a celeridade. 11 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. 12. 
Dessa forma, o prosseguimento da persecução penal deve se dar, ao menos por ora, na 
Procuradoria da República em Itajaí/SC, sem prejuízo de que, caso surjam novas provas no 
decorrer das investigações, se verificar ser o caso de alteração. 13. Fixação da atribuição para 
a persecução penal do Membro do MPF suscitante, oficiante na PRM/ITAJAÍ-SC.  

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

 
223. Expediente: 1.34.001.001865/2022-63 - Eletrônico  Voto: 1971/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime extraída do Sistema Report System da ONG 

SAFERNET, em cumprimento a Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e 
Operacional firmado com a Procuradoria da República no estado de São Paulo, a fim de apurar 
a suposta prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90. De acordo com a informação 
técnica produzida pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos NTCCC desta 
Procuradoria da República (Documento 1, pp. 1-4, PDF, pp. 2-5), os autos referem-se a suposto 
crime de compartilhamento de pornografia infantil através do aplicativo Whatsapp. O grupo 
denunciado é público e utiliza o nome Sexo escondido 48h, composto por 81 (oitenta e um) 
participantes, entre brasileiros e estrangeiros. O administrador do grupo possui telefone 
vinculado ao Brasil. O Procurador da República oficiante entendeu que, de acordo com as 
informações prestadas pela informação técnica, os arquivos de conteúdo pornográfico infantil 
ficaram restritos aos integrantes do grupo do Whatsapp. Desta forma, embora houvesse 
membros estrangeiros no grupo, a comunicação circulou entre destinatários determinados, 
escolhidos pelo emissor da mensagem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 
2ª CCR). O declínio promovido não se mostra adequado às peculiaridades do presente caso. De 
acordo com o art. 109, V, da Constituição Federal, a competência para o processamento e 
julgamento será da Justiça Federal quando o Brasil for signatário de convenção ou tratado 
internacional por meio do qual assumiu o compromisso de reprimir criminalmente a espécie 
delitiva e a conduta respectiva tenha se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido ou 
devesse ocorrer no exterior, ou reciprocamente. No presente caso, que envolve o 
compartilhamento de material pornográfico infantil, deve se observar que o Brasil é signatário 
da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi internalizada com a publicação do Decreto 
nº 99.710/90. No grupo do whatsapp objeto de investigação fazem parte diversos 
participantes/usuários de outros países, fato comprovado pelos números iniciais das linhas com 
os respectivos códigos de DDI, o que demonstra fortes indícios da transnacionalidade da 
conduta. Dessa forma, em havendo elementos concretos de que estrangeiros foram contatados, 
uma vez que existe a possibilidade de os arquivos relacionados ao aplicativo de mensagens 
terem sido compartilhados em grupos cujos usuários se encontram localizados também em 
outros países, o interesse federal finda configurado. Precedente da 2ª CCR: 0004839-
42.2016.4.01.3816, 721ª Sessão de Revisão, de 13/8/18, unânime. 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). 

 
224. Expediente: 1.00.000.006062/2022-93 – Eletrônico 

(0600079-62.2020.6.19.0204)  
Voto: 2076/2022 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. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APROVADA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO JUIZ ELEITORAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a 
suposta prática do crime previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, pela candidata E. A. de C., 
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ao cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2018. 1.1. No processo de prestação de contas, 
o TRE/RJ consignou o seguinte na ementa: () 4. Não apresentação de documentos idôneos que 
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário 
FP, impossibilitando a análise das contas. Forçosa a restituição do respectivo valor ao Tesouro 
Nacional, segundo se pode extrair das claras prescrições do art. 82, § 1º, da supracitada 
resolução. Deveras, ao receber recursos do Fundo Partidário FP, o candidato atrai para si um 
encargo maior do que aqueles outros que não os receberam, pois passa a ser destinatário de 
verbas do orçamento público, devendo-se comprovar a sua efetiva utilização para a qual foi 
vinculada (art. 68, parágrafo únicos, da Resolução TSE nº 23.557/17). Foram constatadas 
inconsistências na documentação apresentada que ensejaram sua desaprovação pelo TRE/RJ; 
desaprovou as contas, com base nas falhas que comprometem a regularidade (art. 77, inciso III, 
da Res. TSE 23.553/2017); determinou à candidata o ressarcimento ao Tesouro Nacional da 
quantia de R$ 43.950,00. 1.2. Consta do acórdão o seguinte: conforme demonstrado pelo órgão 
técnico e, em análise dos documentos colacionados pela candidata, diversas são as 
irregularidades nos documentos comprobatórios apresentados. Com efeito, 49 contratos estão 
sem assinatura e desacompanhados dos recibos; 4 despesas sem contrato nem recibo; 3 despesas 
sem quaisquer documentos comprobatórios; 2 despesas com contratos incompletos e sem 
recibo e 1 despesa com recibo rasurado. Os prestadores de serviço elencados pela candidata 
foram objeto de análise, tanto que não são coincidentes com os elencados na planilha do órgão 
técnico, cujos documentos inidôneos apresentados foram refutados, exceto a fornecedora 
C.C.S., cuja inconsistência apontada foi a apresentação de recibo rasurado, o que mantém a 
assertiva de irregularidade afirmada pelo órgão técnico. 1.3. Consta do 2º Parecer Técnico sobre 
a prestações de contas, em relação às irregularidades, a relação das datas dos pagamentos, dos 
valores pagos e das inconsistências, resumidas no voto do Relator. 1.4. No âmbito da prestação 
de contas, a candidata alegou, na sua defesa, em síntese, que a redação do art. 63 da Resolução 
TSE nº 23.553/2017 é clara ao estabelecer que a comprovação dos gastos se daria através da 
presença de um ou outro documento, não sendo necessária a presença concomitante de toda a 
coisa de documentos da contratação ao pagamento, para o reconhecimento da regularidade da 
despesa; a Resolução é expressa ao afirmar que nos casos onde a emissão de documento fiscal 
é dispensada pela legislação, hipótese da contratação de pessoal, a comprovação da despesa 
pode ser feita unicamente pela apresentação do recibo; portanto, ainda que não estejam 
presentes concomitantemente o contrato e o recibo, as despesas que constem um desses dois 
documentos deve ser considerada regular. 1.5. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o 
arquivamento com os seguintes fundamentos: (1) em que pese a 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; (2) após cuidadosa análise dos 
fatos investigados e suas circunstâncias, verifica-se que a materialidade do crime 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, 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. 1.6. O Juiz Eleitoral da 204ª Zona 
Eleitoral discordou do arquivamento com os seguintes argumentos: (1) o fato de constar do 
acórdão informação de que o julgamento do processo de prestação de contas restou 
inviabilizado ante a prestação de informações de forma incompleta já vulnera o bem jurídico 
tutelado o óbice criado pela candidata para análise da prestação de contas impediu a fiscalização 
dos recursos públicos recebidos para financiamento de sua campanha e; (2) a conduta praticada 
se enquadra no tipo penal previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, em sua modalidade 
omissiva, devendo a questão sobre a restituição dos valores aos cofres públicos ser considerada 
como arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), causa de diminuição de pena que, na 
hipótese de não haver acordo de não persecução penal (artigo 28-A, I, do CPP), propiciaria, se 
presentes os demais requisitos, a apresentação de proposta de suspensão condicional do 
processo (art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95). 1.7. Remessa dos autos à 2ª CCR, conforme o 
Enunciado nº 29 da 2ª CCR. 2. No caso, verifica-se dos autos que a candidata prestou contas 
nas Eleições de 2018. As inconsistências apontadas no Parecer Técnico consistiram no 
seguinte: conforme demonstrado pelo órgão técnico e, em análise dos documentos colacionados 
pela candidata, diversas são as irregularidades nos documentos comprobatórios apresentados. 
Com efeito, 49 contratos estão sem assinatura e desacompanhados dos recibos; 4 despesas sem 
contrato nem recibo; 3 despesas sem quaisquer documentos comprobatórios; 2 despesas com 
contratos incompletos e sem recibo e 1 despesa com recibo rasurado. Os prestadores de serviço 
elencados pela candidata foram objeto de análise, tanto que não são coincidentes com os 
elencados na planilha do órgão técnico, cujos documentos inidôneos apresentados foram 
refutados, exceto a fornecedora C.C.S., cuja inconsistência apontada foi a apresentação de 
recibo rasurado, o que mantém a assertiva de irregularidade afirmada pelo órgão técnico. 2.1 
Conforme demonstrado, verifica-se que as inconsistências apontadas pelo TRE/RJ reclamam 
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melhor apuração dos fatos, face aos indícios de apropriação de recursos recebidos do Fundo 
Partidário. 2.2 Nesse sentido, merece destaque o apurado no parecer técnico do TRE/RJ, que 
da análise dos extratos bancários da candidata constatou-se que os cheques de diferentes 
prestadores foram sacados pelas mesmas pessoas físicas repetidas vezes. 2.3 Além disso, 
verifica-se que a despeito da existência de indícios de crime, não foi promovida nenhuma 
diligência visando apurar os fatos; sequer houve oitiva da investigada. Observa-se, também, a 
possibilidade de efetuar a oitiva dos supostos prestadores de serviços facultando-lhes a 
apresentação de documentação hábil a comprovar os serviços - e as pessoas físicas que repetidas 
vezes efetuaram os saques dos cheques emitidos. 2.4 Arquivamento prematuro; existência de 
diligências capazes de melhor elucidar os fatos. 3. Não homologação do arquivamento e 
devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Promotor Eleitoral 
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). 

 
225. Expediente: 1.13.000.001011/2021-36 - Eletrônico  Voto: 2211/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: VOTO VENCEDOR: Procedimento Preparatório, autuado a partir de ofício no qual o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM encaminha cópia dos autos 
do processo de sindicância investigativa, instaurado em face do professor substituto J.C.R.M.S. 
(D.N. 06-07-1991), em razão de suposta prática de assédio sexual contra alunas, no Campus 
Presidente Figueiredo/AM. Consta que, em 22-11-2019, duas discentes da turma IAGRO 11, 
do Curso de Agropecuária, do 2º ano do IFAM, [A. L. S. D., de 16 anos], relataram a uma 
pedagoga condutas inadequadas do professor de Língua Portuguesa J.C.R.M.S.; entre as 
condutas narradas, consta que o professor estaria dando em cima das alunas, batia nas pernas, 
mexeria nos cabelos, que teria passado um trabalho dia 11-11-2019 para entrega no dia 22-11-
2019 (pdf ou escrito), mas que depois tão-somente aceitou por escrito, excetuando a forma de 
entrega para representante da sala e suas duas primas, o que teria deixado a turma revoltada; 
alegaram a saída de uma aluna da instituição, em virtude do comportamento do professor que 
viveria batendo nas pernas dela, favorecendo-a. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou a seguinte fundamentação: (1) não restou comprovada, 
acima de dúvida razoável, que o professor teria constrangido alguém com intuito de obter 
favorecimento sexual; (2) contradições e falta de corroboração a versões que deram origem às 
apurações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A despeito das medidas 
administrativas tomadas pelo IFTM, verifica-se, na hipótese, notícia sobre assédio sexual por 
parte de um professor do IFTM contra uma aluna. Pelo que consta, o docente fazia ligações à 
aluna, por meio de aplicativo de uma rede social, com encaminhamento de mensagens e/ou 
vídeos obscenos ('lindona, quero foder você, vontade de chupar um cuzinho, uma bucetinha', 
dentre outras). Verifica-se que os fatos narrados na manifestação inicial se enquadram, pelo 
menos, no art. 215-A (praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo 
de satisfazer a própria lascívia). A Jurisprudência do STJ tem posicionamento firmado no 
sentido de que, nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de 
testemunhas, tem real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as 
demais provas. Nesse sentido: 'A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em 
crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, 
quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, 
sem testemunhas e sem deixar vestígios (...)' (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 
1.594.445/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 06/02/2020, 
DJe 14/02/2020). Nessa esteira, observa-se dos autos que, ao menos uma das supostas vítimas, 
que teria saído da Instituto por conta do comportamento do professor, sequer foi ouvida. Além 
disso, verifica-se que as alunas noticiantes, embora notificadas, não compareceram no MPF 
para prestar depoimento. Trata-se de alunas do ensino médio, com 16 anos de idade (à época 
dos fatos), e que comunicaram à instituição de ensino fato relevante e constrangedor, inclusive 
para elas, sobre o comportamento de professor no exercício de funções docentes. Torna-se 
recomendável a adoção de cautelas para a notificação das noticiantes e colher os respectivos, 
tendo em vista as circunstâncias que este tipo de situação referente à assédio sexual acarreta. 
Há diligências a serem efetivadas para melhor esclarecimento dos fatos. Arquivamento 
prematuro. 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 aplicação analógica do Enunciado n° 03 
do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto vencedor do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, 
vencido o relator, Dr. Carlos Frederico Santos. 

 
226. Expediente: 1.15.000.000145/2022-46 - Eletrônico  Voto: 1929/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, atuada para apurar possível recebimento indevido de benefício de auxílio 

emergencial. A beneficiária teria recebido indevidamente auxílio emergencial enquanto 
trabalhava em um restaurante. Com base na informação trazida da petição inicial de ação 
trabalhista, a investigada teria sido admitida como chefe de cozinha/salão em 05-08-2020 e 
dispensada em 24-11-2021; foi informado também, dentre outras irregularidades trabalhistas, 
a ausência de assinatura de contrato de trabalho formal. Conforme observado no Relatório de 
Pesquisa nº 237/22, a beneficiária não mantinha ou manteve vínculo de emprego formal no ano 
de 2020, tendo sido constatado o último emprego formal em 2018. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento com os seguintes fundamentos: (a) a conduta retratada não 
ultrapassou a esfera administrativa; (b) a beneficiária se encaixaria nos requisitos para o 
recebimento do auxílio emergencial, visto que seu vínculo empregatício seria informal; (c) o 
pedido para recebimento do auxílio como um mero requerimento, sujeito a deferimento ou 
indeferimento por parte da Administração Pública, configurando-se assim, em ato 
discricionário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme prova 
juntada aos autos, a representada foi beneficiada pelo auxílio governamental no período de 
04/2020 12/2020; foi admitida para trabalhar o restaurante em 08/2020, período em que 
supostamente não deveria receber o auxílio governamental. No caso, há elementos suficientes 
da materialidade delitiva, uma vez que a investigada afirmou em ação trabalhista que manteve 
vínculo empregatício em período concomitante ao recebimento de parcelas do auxílio 
emergencial, inclusive buscando as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas pela atividade 
realizada. Desse modo, está comprovada autoria e materialidade. No caso, eventual 
arquivamento deve observar a Orientação nº 42 da 2ª CCR, especialmente os itens 2 e 3, o que 
não foi considerado pelo Procurador oficiante. 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). 

 
227. Expediente: 1.16.000.001428/2022-78 - Eletrônico  Voto: 2181/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Crime contra a honra de Subprocurador-Geral da República. Promoção de 

arquivamento. Possível confusão mental do investigado e ausência de relevância das suas 
declarações. Recurso do noticiante. Ausência de parecer técnico sobre a saúde mental do 
investigado. O investigado continua enviando mensagens, cobranças e afirmações. 
Arquivamento prematuro. Necessidade de prosseguimento da persecução penal.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
228. Expediente: 1.22.000.000692/2022-97 - Eletrônico  Voto: 1930/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL. CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO 

CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA CANDIDATURA FICTÍCIA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE MELHOR 
ELUCIDAR OS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de 
Procedimento Preparatório Eleitoral, instaurado pela Promotoria da 180ª Zona Eleitoral de 
Monte Azul/MG, para apurar a ocorrência de possível candidatura fictícia, da candidata 
M.A.A.M., nas Eleições Municipais de 2012. 2. Segundo consta dos autos, paira a suspeita que, 
ou a candidata M.A.A.M, cometeu infração disciplinar com o inevitável prejuízo de suas 
funções ao cumular seu exercício com os atos típicos de campanha política, enquanto candidata 
ao cargo de vereadora nas eleições de 2012; ou sua candidatura teria sido fictícia. 2.1 Segundo 
documentação acostada aos autos, M.A.A.M., pediu o afastamento das funções do cargo de 
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Professora à Prefeitura de Monte Azul/MG e realizou a Prestação de Contas da campanha. 
Contudo, verifica-se que também consta dos autos ofício da Prefeitura de Monte Azul sobre a 
situação da servidora M.A.A.M., no qual não consta o citado requerimento de afastamento. 3. 
O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento dos autos pelos seguintes motivos: 
(a) quanto ao crime de candidatura fictícia, previsto no art. 350 do Código Eleitoral, passados 
mais de 9 anos da data dos fatos, à luz da realidade forense das instruções criminais, não é 
razoável ou proporcional esperar obter prova suficiente para a condenação. Isso, porque estando 
homologada pela Justiça Eleitoral, milita em seu favor a presunção relativa de regularidade de 
sua participação nas eleições; (b) seria desproporcional exigir da investigada que ainda possua 
prova que demonstre ter efetivamente concorrido ao pleito, de forma a revelar que sua 
candidatura não foi fictícia, como santinhos, folder de campanha, prova de pedidos de votos e 
etc; (c) quanto a tutela do patrimônio público já transcorreram todos os prazos prescricionais 
anteriormente previstos na antiga redação do art. 23 da Lei nº 8.429/90 (5 anos); e na atual 
redação, conferida pela Lei nº 14.231/21, de 8 anos da data dos fatos, não sendo aplicáveis as 
sanções por improbidade administrativa e; (d) quanto a eventual pedido de ressarcimento ao 
erário, exigiria que para a configuração da improbidade administrativa que a investigada tivesse 
gozado de licença de afastamento para participação na eleição; ocorre que, segundo informou 
a Prefeitura de Monte Azul, não há registro de gozo da referida licença pela ex-servidora, de 
forma que não há, em princípio, dano ao erário a ser ressarcido, pois, em tese, ela exerceu 
regularmente suas funções. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 5. 
Verifica-se dos autos que o Promotor Eleitoral oficiante não promoveu nenhuma diligência 
para elucidar os fatos; sequer acerca do resultado das eleições. 5.1 Ainda, salta aos olhos a 
contradição acerca do pedido de afastamento da servidora; de um lado há documentação de que 
o pedido teria sido efetuado, de outro consta informação da Prefeitura de Monte Azul de que 
não houve tal pedido de afastamento; essa contradição deve ser esclarecida. Outro ponto que 
desperta atenção é que na Prestação de contas da candidata não consta gasto algum com 
propaganda eleitoral. 5.2 Assim, tem-se que o arquivamento dos autos, neste momento, mostra-
se prematuro, devendo o Promotor Eleitoral oficiante promover diligências com o fim de 
melhor elucidar os pontos abordados e promover outras diligências que entender úteis ao caso. 
6. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no 
caso, facultando-se ao Promotor Eleitoral 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). 

 
229. Expediente: 1.25.000.001223/2022-83 - Eletrônico  Voto: 1968/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho por parte do representante legal de empresa 
privada (CP, art. 334). No dia 04-11-2021, servidores da Receita Federal, realizando 
fiscalização em estabelecimento comercial, identificou produtos de origem estrangeira sem a 
devida comprovação da regular importação (um ACESS DE VIDEO GAME BOBOVR Z6 e 
uma IMPRESSORA LASER 3000W). Tributos iludidos no montante de R$ 524,22. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação ao responsável 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 outra autuação (R$ 3.377,33) 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 
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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: 1.29.009.000098/2022-65 - Eletrônico  Voto: 2169/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada para apuração de possível prática do crime de descaminho. Consta 

dos autos que, em 27-10-2021, na rodovia BR 158-KM 480, a Polícia Rodoviária Federal, em 
trabalho de verificação de bagagem, vistoriou veículo, ocasião em que logrou encontrar, em 
poder de P.D.F., as seguintes mercadorias de origem e procedência estrangeira, introduzidas no 
território nacional sem a documentação comprobatória de sua regular importação: 36 litros de 
vodca Absolut e 12 litros de uísque Jack Daniels. Mercadorias avaliadas em R$ 3.180,60; 
tributos iludidos: R$ 2.502,50. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento 
do feito, com base no princípio da insignificância. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De um lado, o valor dos tributos iludidos 
está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de 
outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da 
insignificância penal. No caso, observa-se que o investigado registra 03 autuações fiscais 
anteriores, nos últimos 5 anos [2017 (tributos iludidos: R$ 1.334,61); 2017 (tributos iludidos: 
R$ 1.255,60) e 2018 (tributos iludidos: 4.110,90)], o que impede que o acontecimento seja 
considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não 
ultrapasse R$ 20.000,00. Cabe registrar, ainda, que a qualidade e quantidade das mercadorias 
denotam destinação comercial. 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). 

 
231. Expediente: 1.29.009.000103/2022-30 - Eletrônico  Voto: 1969/2022 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). No dia 27-10-2021, na Rodovia BR 
158 em Santana do Livramento/RS, durante a fiscalização de agentes da Polícia Rodoviária, 
foram encontradas, no interior de veículo, sob responsabilidade de S.O.P., as seguintes 
mercadorias estrangeiras sem a devida documentação de regularidade na importação: 18 
UNIDADES VINHO NOVAS GRAN RESERVA 750ML e 6 UNIDADES LICOR 
JAGERMEISTER 700ML. Tributos iludidos no valor R$ 648,46 Manifestação do MPF pelo 
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. Revisão de Arquivamento (art. 
62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele 
que consta para aferição da insignificância no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); 
de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado 
nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que a investigada possui outras 10 (dez) autuações 
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 
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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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
232. Expediente: 1.30.001.001403/2022-95 - Eletrônico  Voto: 1927/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de manifestação formulada através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. O representante narra o seguinte: (1) seu aparelho de celular, no valor de R$ 1.900,00, 
teria sido furtado por funcionários de uma agência dos Correios em Curicica/RJ, no dia 08-04-
2022, quando fez uso do serviço de entregas; (2) suposto procedimento deficiente de guarda e 
transporte de mercadoria pela empresa, mencionando ainda uma notícia veiculada pela 
imprensa nacional sobre a prisão de funcionários da mesma agência no passado; (3) há notícia 
de que casos de furto são recorrentes na agência mencionada, principalmente de eletrônicos. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não 
haveria elementos suficientes para instauração de procedimento específico de persecução 
criminal. Revisão de Arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93). No caso, considerando que o 
representante fez uma narrativa detalhada da situação; informou a localização da agência, 
mencionou não haver vigilância ou câmeras no local onde as mercadorias são manipuladas, o 
arquivamento promovido mostra-se prematuro. É possível a realização de diligências a fim de 
apurar a possível prática criminosa noticiada, visto que há elementos suficientes para realização 
de diligências e tomada de providências. Não homologação do arquivamento e devolução dos 
autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante, se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho 
Institucional do Ministério Público Federal.  

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

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
233. Expediente: 1.16.000.000124/2022-93 - Eletrônico  Voto: 1925/2022 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 da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Instituição financeira privada noticia o seguinte: alguém se fez passar por sua diretora 
executiva e acessou a partir de 25.03.2019 o SIAPENET, sistema eletrônico do Governo 
Federal. Através de tal conduta, 24 (vinte e quatro) `reservas de margem consignável cada uma 
referente a um cliente foram excluídas, impossibilitando a cobrança automática de 
contracheques, o que teria causado à instituição financeira um prejuízo de R$ 396.769,15. O 
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao MPE, visto que o 
prejuízo foi causado à instituição financeira privada; não ocorreu invasão do sistema eletrônico 
federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). No caso, é possível 
verificar, conforme apurado pela autoridade policial federal, que a operação de crédito 
consignado, em tela, é um empréstimo de valores, sem destinação específica ou incentivos 
governamentais envolvido. Desse modo, em que pese a verificação da fraude, o sistema federal, 
em princípio, foi acessado por vias normais. Os fatos, até aqui apurados, não se enquadram no 
tipo penal do crime de invasão de dispositivo informático (CP, Art. 154-A). A vítima, no caso, 
é uma empresa privada. 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). 

 
234. Expediente: 1.16.000.002291/2022-79 - Eletrônico  Voto: 2053/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícias de Fato, autuada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual a noticiante relata suposto crime de desobediência 
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(CP, art. 330) praticado por servidor do Banco de Brasília BRB, a saber é servidora aposentada 
do DF, recebendo seus proventos, compulsoriamente pelo Banco de Brasília. Por problemas 
relacionados à [sic] empréstimos efetivados antes de sua aposentadoria e não negociados pelo 
Banco após a mudança de sua situação jurídica, a representante acionou o Banco judicialmente. 
Em sede de liminar foi determinado que o Banco se limitasse a descontar no máximo 30% do 
seu salário líquido. Até a presente data o Banco se nega a cumprir a liminar. [...] As 6h 09 min, 
do dia 06 de maio de 2022, outro extrato foi tirado e apareceu creditado seu salário, com data 
do dia 05 de maio. Às 8 h a transferência para sua conta do Banco do Brasil foi realizada, com 
descontos não autorizados pela representante e descumprindo decisão judicial. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). No caso, verifica-se que o possível crime 
de desobediência se deu pelo descumprimento de uma ordem do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios por parte de um banco estadual. 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). 

 
235. Expediente: 1.20.000.000211/2022-18 - Eletrônico  Voto: 1954/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de representação encaminhada por particular, narrando, em 

síntese, o seguinte: o representante seria vítima de violação de direitos humanos e crimes contra 
a honra (injúria e difamação) praticados supostamente por M.A.P., Gerente Geral de Auditoria 
Interna de companhia distribuidora de gás; a suposta violação de direitos humanos teria 
ocorrido após denúncias, em junho de 2001, sobre esquema instalado na Gerência Regional de 
Vendas em Cuiabá, envolvendo o gerente regional de vendas e alguns dos seus subordinados, 
em conluio com clientes da distribuidora. Depreende-se, da narrativa, que a suposta violação 
de direitos humanos teria se dado em virtude da demissão do noticiante após a realização das 
denúncias na empresa, não conseguindo posteriormente retornar ao mercado de trabalho. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Preliminarmente, insta observar 
dos documentos encaminhados pelo representante, que o mesmo já levou os fatos ao 
conhecimento da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual, ajuizando ações nessas esferas. De 
todo modo, trata-se de suposto crime e/ou violação de direitos humanos praticado por particular 
contra particular no âmbito de relação de trabalho no interior de empresa privada. 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). 

 
236. Expediente: 1.22.000.001912/2020-38 - Eletrônico  Voto: 1955/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento investigatório criminal, autuado a partir de Relatórios de Inteligência Financeira 

do COAF para apurar eventual prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da 
Lei nº 9.613/98. O relatório de inteligência descreve a movimentação de recursos por F.S.L., 
incompatível com sua capacidade financeira, a qual aparentemente seria utilizada para trânsito 
de valores de terceiros, em especial, sua empresa de material de construção; ademais, foram 
constatados saques em espécie, de forma a dificultar a identificação do real destino dos recursos 
financeiros. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há indícios 
de que eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro seja de competência da 
Justiça Federal; e não há indícios de que o crime tenha sido praticado por agente público federal 
ou em detrimento da União. O art. 2º, inciso III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98, prevê que o processo 
e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando 
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de 
bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou 
ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente 
do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, DJe 05-06-2013). 
Hipótese na qual as operações financeiras atípicas possuem, em princípio, ligação com os 
crimes de receptação de produtos de telefonia, crimes de furto e receptação de ferro-gusa e 
crime de receptação de cobre. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
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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). 

 
237. Expediente: 1.22.001.000049/2022-53 - Eletrônico  Voto: 2170/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de cópia dos autos de processo judicial. Trata-se de ação, 

proposta por menor, representado pelo seu genitor, pleiteando o fornecimento de medicamento, 
em face da União, do Estado de Minas Gerais e do Município de Juiz de Fora/MG. O Juízo da 
4ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juiz de Fora/MG deferiu tutela provisória de 
urgência; determinou que o Estado de Minas Gerais fornecesse ao autor, o medicamento 
requerido; determinou a intimação da parte autora para apresentar orçamentos correspondentes; 
apresentado o orçamento, determinou o bloqueio de verba pública do Estado de Minas Gerais, 
da importância correspondente à sua cota parte. Não logrando a parte autora êxito na retirada 
do medicamento, promoveu-se o bloqueio de R$ 51.538,20 em conta bancária do Estado de 
Minas Gerais; a quantia foi transferida em favor do pai do autor, na data de 02/09/2021. A 
Defensoria Pública da União, representante processual do autor, ao prestar contas do dispêndio 
da aludida importância, informou haver sido gasto com a medicação o total de R$ 32.220,00, 
consignando, contudo, que o referido genitor, apesar de advertido por este Órgão Defensorial, 
acabou fazendo uso indevido do valor sobrante, qual seja, R$ 19.318.20. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes 
fundamentos: (a) a apropriação indébita de tal valor configura crime tipificado no Código 
Penal; (b) apropriação de quantia sequestrada de conta bancária do Estado de Minas Gerais; (c) 
não se configurou lesão a bem, serviço ou interesse da União, mas, sim, ofensa direta ao 
patrimônio do Estado de Minas Gerais. 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). 

 
238. Expediente: 1.25.005.000405/2022-97 - Eletrônico  Voto: 2108/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LONDRINA-PR  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação, apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual a noticiante relata que recebeu ameaças por parte da ex-esposa de seu atual namorado. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Trata-se de fatos, praticados por 
particular em prejuízo de particular. Não há elemento que aponte ofensa direta aos bens, 
serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não há 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  

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

 
239. Expediente: 1.26.006.000057/2021-20 - Eletrônico  Voto: 2055/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GOIANA-PE  

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

Atendimento ao Cidadão, a qual noticia, em tese, a prática do crime de estelionato majorado 
contra o INCRA (CP, art. 171, § 3º). Consta na manifestação, a informação de que C.B., P.F.S., 
S.M.B., S.P.S., V.V.S., e S.M.S., situados no Projeto de Assentamento Sirigi, localizado no 
Município de Aliança/PE, estão alugando parcelas da reforma agrária para plantar cana-de-
açúcar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Hipótese em que os 
beneficiários do programa de reforma agrária recebem o imóvel apenas a título provisório do 
INCRA, após celebração de Contrato de Concessão de Uso. Eventual irregularidade na posse 
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pode ser dirimida administrativamente junto ao INCRA. No caso, verifica-se que a propriedade 
da terra permanece com o INCRA, não tendo a suposta conduta delitiva apresentado ameaça à 
titularidade do imóvel, ficando prejudicada apenas a vítima, que alugaria um imóvel de forma 
irregular. Precedentes 2º CCR (IPL nº 5000242-60.2020.4.03.6107, Rel. Luiza Cristina 
Fonseca Frischeisen, unânime, 822ª Sessão Revisão-ordinária de 13-09-2021; IPL nº 1000863-
19.2020.4.01.3606, Francisco de Assis Vieira Sanseverino, unânime, 809ª Sessão Revisão-
ordinária de 17-05-2021). Não se observa a existência de lesão direta a bens, serviços ou 
interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos 
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.  

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

 
240. Expediente: 1.29.012.000147/2021-20 - Eletrônico  Voto: 2054/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícias de Fato, autuadas a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, as quais noticiam possível esquema de pirâmide financeira. 
A noticiante afirma tratar-se de uma pirâmide envolvendo a venda de garrafas de vinho 
"premium"; para receber esses vinhos, no entanto, era necessário pagar antes em 
dinheiro/transferência bancária para a conta de laranjas e aceitar o recebimento das garrafas 
somente 60 dias depois; os vinhos comprados somente são entregues se mais pessoas 
continuarem comprando e se mais dinheiro continuar entrando no caixa da empresa. 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). 

 
241. Expediente: 1.30.001.000590/2022-90 - Eletrônico  Voto: 1953/2022 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 recebida na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, tendo em vista suposta fraude na aprovação e na posse de candidatos em concurso 
público da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro em vaga destinada à cota de 
afrodescendentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 
Preliminarmente, sem examinar o mérito sobre a tipicidade da conduta noticiada, verifica-se 
que não há atribuição do MPF para a análise do caso. Trata-se, em tese, de crime de falsidade 
ideológica praticado contra órgão público estadual. 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). 

 
242. Expediente: 1.30.001.001195/2022-24 - Eletrônico  Voto: 2107/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação, apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual o noticiante relata que recebeu ameaças de morte por parte do ex-marido de uma ex-colega 
de trabalho, com quem teve um relacionamento amoroso. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Trata-se de fatos, praticado por particular em prejuízo de particular. 
Não há elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
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entidades autárquicas ou empresas públicas. Não há elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições.  

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

 
243. Expediente: 1.30.001.001523/2022-92 - Eletrônico  Voto: 1926/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Trata-se de contratação 

de empréstimo consignado junto à instituição financeira privada, em nome de beneficiário, 
porém sem a sua anuência, com descontos no benefício de aposentadoria por invalidez por ele 
percebido junto ao INSS. Valor do empréstimo: R$ 13.604,97; em 84 parcelas de R$ 337,00 
outubro de 2020 a novembro de 2027. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 
2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 
06/04/2020, unânime; Processo n° 1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 
10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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

 
244. Expediente: 1.34.001.004105/2022-16 - Eletrônico  Voto: 2106/2022 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 representação apresentada por empresário brasileiro, que 

tem domicílio, segundo o próprio afirma, nos EUA. A representação narra a representação a 
prática dos crimes de ameaça e injúria racial praticados em 17-03-2022 contra a pessoa do 
representante e um Vereador de Porto Alegre/RS, por indivíduo não identificado, mediante o 
aplicativo WhatsApp, a partir de número aparentemente registrado no Canadá (+1(289)272-
3441). Mensagem enviada ao representante: Sua morte está planejada será 31 de outubro de 
2022, as 21:00 no Rio Grande do Sul mane. Estamos te esperando pra esta data gostosa. Se 
prepara você, lula e o isuperio estão ferrados vamos acabar contigo seus vermes lixos macacos 
de merda tu vai ver seu desgraçado vai levar Lula e se o isuperio vim pro Brasil ele vai terminar 
na própria cova, lula vai morrer Você criminoso contra Brasil se prepara vai ter a cabeça 
cortada, criminosos como você vão ser eliminados da terra, vamos combater lixos humanos 
comuns. Mensagem enviada ao Vereador: "Vai tomar no cu seu merda, não tinha que ter feito 
esta merda de liberar absorvente gratuito pra essas vagabundas. Sua morte está planejada será 
31 de outubro de 2022, as 21:00 no Rio Grande do Sul mane. Estamos te esperando pra esta 
data gostosa. Se prepara você, lula e o isuperio estão ferrados vamos acabar contigo seus vermes 
lixos macacos de merda tu vai ver seu desgraçado vai levar Lula e se o isuperio vim pro Brasil 
ele vai terminar na própria cova, lula vai morrer. Você criminoso contra Brasil se prepara vai 
ter a cabeça cortada, criminosos como você vão ser eliminados da terra, vamos combater lixos 
humanos comuns como você, será o próximo seu merda. 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. Em que pese o manifestante referir em sua 
representação ter recebido "ameaça racista e supremacista", denota-se pelo teor das mensagens 
que se tratariam, em tese, de crimes de injúria racial e ameaça (art. 140, §3º; e art. 147, ambos 
do Código Penal) perpetrados contra particular e Vereador, os quais são de competência da 
Justiça Estadual. O fato de a conduta ter sido praticada através de aplicativo de mensagem, 
diretamente enviada para cada pessoa individualmente, cujo telefone de origem parece ser 
estrangeiro, não fixa, por si só, a competência da Justiça Federal. As mensagens estão escritas 
em português, o que evidencia ser o autor delas brasileiro e que pode ter utilizado um chip de 
operadora telefônica estrangeira e vinculado ao WhatsApp para dificultar sua identificação, já 
que pode ser adquirido pela internet. Além disso, as mensagens são direcionadas a particulares 
e possuem cunho político, inclusive sendo citada a data da realização do 2º turno das eleições 
brasileiras como marco. Nesse primeiro momento, não há elementos que atraiam a competência 
federal. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do 
Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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Homologação de Arquivamento 
245. Expediente: JF/CE-0801789-

71.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2176/2022 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA 
CONRADO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito Policial, instaurado para apurar possível invasão e ocupação do 

empreendimento Luis Gonzaga I, destinado ao Programa do Governo Federal Minha 
Casa Minha Vida (art. 20 da Lei nº 4.947/66). As investigações tiveram início a partir de 
ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal (CEF), com o seguinte teor: 
Solicitamos reforço policial para o empreendimento Luis Gonzaga I, que possui 1.760 
unidades ainda não habitadas, tendo em vista termos recebido denúncia anônima sobre 
a organização de movimentos sociais com a finalidade de promover invasão e ocupação 
do referido empreendimento. Em diligência no local, a Polícia Federal colheu as 
seguintes informações: (a) o síndico do bloco Sabiá do empreendimento informou que o 
condomínio tem 1 ano e são todos regulares com alteração apenas no bloco Humberto 
Teixeira, que sofrera invasão; (b) em virtude de moradores policiais residirem no local, 
a invasão foi debelada. Instada a prestar esclarecimentos, a CEF informou o seguinte: o 
Complexo Habitacional Luiz Gonzaga foi entregue aos beneficiários em 02-11-2019, 
motivo pelo qual entendemos estar superada a solicitação de reforço policial para 
salvaguardar o empreendimento contida no Oficio n° 138/2019 SR Fortaleza, emitido 
em 15-03-2019. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
inquérito policial, conforme os seguintes fundamentos: (I) decorrido longo período de 
investigação, não foram colhidas maiores informações acerca da suposta 
invasão/ocupação no referido empreendimento; (II) segundo Informação da Polícia 
Federal, os próprios moradores policiais residentes do empreendimento debelaram a 
invasão; (III) a CEF assegura que o Complexo Habitacional Luiz Gonzaga foi entregue 
aos beneficiários em 02-11-2019, estando superada a solicitação de reforço policial para 
salvaguardar o empreendimento; (IV) inexistem indícios suficientes de materialidade e 
autoria criminosas; (V) carecem os autos de elementos de informação mínimos acerca 
da suposta invasão/ocupação do referido empreendimento. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime previsto no art. 20 da Lei nº 4.947/66 se configura 
com a invasão de terras da União com o intuito de ocupá-las. De acordo com as 
informações constantes dos autos, pode ter havido invasão no referido empreendimento; 
no entanto, não se verifica a ocupação do empreendimento. Nesse contexto, tem-se 
dificuldade quanto à verificação da materialidade acerca da prática do crime previsto no 
art. 20 da Lei nº 4.947/66. Ausência de indícios de autoria e 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). 

 
246. Expediente: JF/IMP/MA-1003120-

23.2020.4.01.3701-IP - Eletrônico  
Voto: 2049/2022 Origem: GABPRM1-DMS - 

DANIEL MEDEIROS 
SANTOS  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado a partir de cópia da Reclamação Trabalhista nº 0017003-

34.2017.5.16.0023, o qual apura a suposta prática do crime de estelionato majorado (art. 
171, § 3º, do CP). Consta dos autos que o investigado recebeu uma parcela de seguro-
desemprego no dia 10-10-2016, quando já havia sido contratado pela empresa reclamada 
no dia 15-09-2016. Verificou-se que, das quatro parcelas recebidas 11-07-2016, 09-08-
2016, 08-09-2016 e 10-10-2016 , apenas a última foi paga ao investigado após ser 
contratado pela empresa reclamada em 15-09-2016. O valor total auferido de forma ilícita 
pelo investigado corresponde a R$ 1.337,00. Em oitiva prestada perante autoridade policial, 
o investigado alegou que não trabalhava para a empresa reclamada nos meses de setembro 
e de outubro de 2016, e que houve um erro na sentença da Justiça do Trabalho, haja vista 
que a data de 15-09-2016 foi colocada em sua CTPS por equívoco, pois teria começado a 
trabalhar para a reclamada em novembro de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Conforme exposto, apenas a última parcela teria sido recebida de forma 
irregular; cumpre observar que seu recebimento se deu quando o investigado ainda não 
auferia remuneração no novo vínculo de trabalho, necessitando da parcela do seguro-
desemprego para sua subsistência. Além disso, cabe no caso a aplicação analógica do 
Enunciado 2 CCR nº 76, que estabelece: O exercício de atividade remunerada por 
beneficiário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, não configura, por si só, a 
prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3ª, CP), sendo necessário para 
tanto a demonstração de fraude na concessão do benefício. Aprovado na 176ª Sessão de 
Coordenação, de 10/02/2020. Precedente 2ª CCR (IPL nº 5000147-31.2016.4.04.7016, Rel. 
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Carlos Frederico Santos, unânime, 845º Sessão de 02-05-2022). Ausência de dolo. 
Homologação do arquivamento.  

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

 
247. Expediente: JF/MOC-1003781-

38.2021.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1949/2022 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial, instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato 

previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Segundo consta, o investigado propôs ação contra o 
INSS visando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural; como prova da 
atividade rural exercida pelo autor da inicial, foram juntados uma série de documentos, 
dentre esses documentos, uma nota fiscal supostamente falsa. A suspeita da falsidade da 
nota deveu-se a divergência entre a data que foi confeccionada, 06-04-2017, e a data da 
sua emissão, em 10-10-2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 
Após a realização de diligências investigatórias, não se verifica dolo na conduta 
perpetrada pelo agente. Tem-se dos autos que o investigado é pessoa humilde e analfabeta; 
em seu depoimento sustentou que tanto ele, o sindicato e a própria advogada só 
perceberam o erro material na nota fiscal na audiência na Justiça Federal; nunca teve a 
intenção de apresentar nota falsa para conseguir aposentadoria, pois é realmente 
trabalhador rural. Por sua vez, o dono da loja que emitiu a nota fiscal confirmou a versão 
do investigado de que houve um erro material no documento; reconheceu a sua grafia na 
nota fiscal; e afirmou que se equivocou na hora de colocar o ano, uma vez que a nota foi 
entregue no ano de 2018. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.  

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

 
248. Expediente: JF/PCS-1002878-

43.2021.4.01.3826-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2166/2022 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 

(ART. 149, CP). AÇÃO FISCAL REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM MINAS GERAIS. VERIFICAÇÃO 
DE CONDIÇÕES DE TRABALHO DEGRADANTES. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ENTENDEU 
QUE AS IRREGULARIDADES APONTADAS NÃO CONFIGURAM 
DEGRADAÇÃO PARA FINS PENAIS. RELATO DOS AUDITORES-FISCAIS DO 
TRABALHO, OS QUAIS ATESTAM A SUJEIÇÃO DOS TRABALHADORES A 
CONDIÇÕES DE TRABALHO DEGRADANTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE 
MATERIALIDADE PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO, COM A RESSALVA DO ART. 18 DO CPP. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar possível prática do crime de redução a condição análoga 
à de escravo (art. 149 do CP). 1.1. Consta dos autos que, em fiscalização realizada pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, em sítio localizado 
no Município de Carvalhópolis/MG, Auditores-Fiscais do Trabalho verificaram que 08 
(oito) trabalhadores estavam sendo submetidos a condição análoga à de escravo (art. 149 
do CP); houve elaboração e lavratura de autos de infração pelas seguintes infrações: 1) 
falta de registro prévio de dois empregados, 2) não comunicação das admissões, via 
eSocial, até o dia imediatamente anterior ao do início das atividades laborais, 3) falta de 
anotação das CTPS digital no prazo legal previsto, 4) não pagamento de salários dentro 
do prazo previsto, e 5) falta de exames médicos admissionais, antes do início das 
atividades laborais (para as duas trabalhadores registradas na ação fiscal). Em 1º-09-2020 
foi lavrado auto de infração por outra infração: 6) submeter os trabalhadores a condição 
análogo ao do escravo. Em 02-09-2020, foram lavrados outros 06 autos de infração, pela 
prática das seguintes infrações, a saber: 7) falta de fornecimento de equipamentos de 
proteção individual necessários, 8) falta de instalação sanitária adequada em frente de 
colheita, 9) falta de abrigo para refeições em frente de colheita, 10) falta de água potável 
na frente de colheita e nas casas ocupadas pelos safristas, 11) moradia coletiva de 
famílias; e 12) casas sem condições higiênico-sanitárias adequadas para habitabilidade. 
1.2. O Procurador da República, então oficiante, promoveu o arquivamento do feito; 
entendeu que a simples falta de higiene ou limpeza no local, a concessão de moradias 
simples, sem filtro ou bebedouro, não pode ser considerada situação degradante, seja 
porque os próprios trabalhadores poderiam diligenciar no sentido de criar as condições 
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adequadas, seja porque se tratando de trabalho rural, as condições de trabalho são 
inevitavelmente penosas, seja porque as irregularidades apontadas não configuram 
degradação para fins penais. 1.3. Na 823ª Sessão de Revisão, em 04-10-2021, a 2ª CCR 
deliberou, à unanimidade, pela não homologação de arquivamento. A 2ª CCR considerou 
prematuro o arquivamento do apuratório; necessidade de aprofundamento das 
investigações. 1.4. Os autos retornaram ao órgão do Ministério Público Federal com 
atuação na primeira instância. Os autos foram redistribuídos. O Procurador da República 
oficiante determinou a realização de novas diligências. Houve tentativa de intimação para 
oitiva de 3 vítimas, porém a diligência restou infrutífera. 1.5. Inquirido, o ex-funcionário 
da fazenda investigada, F.F.C., declarou o seguinte: trabalhou como empregado na 
fazenda de 2015 a 2022; morava na fazenda, juntamente com sua família em uma casa 
disponibilizada pelo proprietário; recebia R$ 1.400,00 mensais; na casa onde residia 
havia energia elétrica e água encanada, a qual vinha de uma mina natural; em relação aos 
trabalhadores mencionados no Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho 
(MTE), eram do Estado da Bahia, os quais ficaram alojados em uma casa disponibilizada 
pelo investigado, sendo que o imóvel possuía energia elétrica e água encanada; ao que se 
lembra, o imóvel possuía cinco cômodos incluindo um banheiro, sendo que o imóvel 
estava em boas condições de habitabilidade quando os trabalhadores lá chegaram; ao que 
sabe, dito grupo de trabalhadores quebrou vidros das janelas do imóvel onde estavam, e 
bagunçaram os cômodos, inclusive deixando restos de comidas em baixo das camas, para 
criar uma má impressão quando da chegada da fiscalização; pelo que se recordou, nunca 
teve problemas de contaminação na água da fazenda e que os trabalhadores entupiram, 
deliberadamente, o cano da pia no dia anterior à fiscalização. 1.6. A referida testemunha 
corrobora a versão apresentada pelo investigado. 1.7. O Procurador da República 
oficiante, após a realização de diligências, promoveu o arquivamento do procedimento, 
conforme os seguintes fundamentos: (I) considero que o fornecimento parcial de EPIs e 
a ausência de água ou sistema adequado nos sanitários móveis e a ausência de abrigo para 
refeições não caracterizam trabalho escravo, eis que, na zona rural, as infraestruturas são, 
naturalmente, mais rudimentares; (II) não considero que o atraso de alguns dias no 
pagamento seja apto a configurar o crime de redução à condição de trabalho escravo; (III) 
não consta que havia ausência de boa alimentação aos safristas; (IV) além de terem 
recebido vale por ocasião da chegada na fazenda, também receberam autorização para 
adquirir gêneros de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais na zona urbana 
de Carvalhópolis/MG; (V) sobre a água fornecida aos safristas, tratava-se água oriunda 
de poço; não foi realizada análise de potabilidade da água fornecida aos trabalhadores, 
porém, na zona rural da região do Sul de Minas, normalmente, água de poço é a mesma 
que abastece as residências dos proprietários das fazendas (sítios de pequeno e médio 
porte); (VI) sobre o fornecimento de EPI's, no presente caso os equipamentos foram 
fornecidos (óculos, luvas e botina), ainda que parcialmente, não havendo nos autos a 
demonstração da falta de algum EPI relevante que tenha faltado para a colheita de café; 
(VII) o último elemento a ser avaliado refere-se às condições mínimas de habitação nas 
residências dos trabalhadores; não se espera que as residências sejam luxuosas e 
extremamente confortáveis; as casas simples são características de ambientes rurais. 2. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 2.1. Observa-se que as declarações 
apresentadas pela testemunha (ex-funcionário da fazenda investigada) se contrapõem às 
situações verificadas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho. 2.2. Dessa forma, as 
diligências realizadas pela autoridade policial não corroboraram as constatações dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho. 2.3. Nesse contexto, eventual comprovação dos fatos 
noticiados, na perspectiva criminal, mostra-se consideravelmente difícil. 2.4. Assim, uma 
vez que os indícios da prática do crime previsto no art. 149 do CP, neste momento, não 
se confirmaram, não se verifica linha investigativa viável à continuidade da persecução 
penal. Da mesma forma, não se verifica a existência de elementos suficientes ao 
oferecimento de denúncia. 3. 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). 

 
249. Expediente: JF-RN-0800023-

67.2022.4.05.8405-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1934/2022 Origem: GABPR13-FVS - 
FELIPE VALENTE SIMAN 

 
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 lotérico), alegam que o débito no 
valor de R$ R$ 229.867,37 teria sido gerado em razão de furto ocorrido na agência 
lotérica, em 25-01-2021, inclusive com utilização de explosivos. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial, com os seguintes 
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fundamentos: (1) os elementos de prova colhidos na investigação denotam ausência de 
provas da prática criminosa por parte dos investigados; (2) os investigados, apesar de 
não reconhecerem o débito no valor apontado, fizeram uma negociação da dívida com 
a CEF, reduzindo-a para R$ 120.700,00, a qual foi paga em 29-12-2021, de acordo 
com comprovante de quitação juntado aos autos; (3) o correspondente bancário foi alvo 
de furto mediante utilização de explosivos, oportunidade na qual o numerário que se 
encontrava no cofre foi subtraído, não podendo ser atribuída a apropriação aos 
investigados, já que não há elementos que apontem para tal circunstância. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Pelo que consta dos autos, a entrevista 
dos investigados é deveras elucidativa de suas aparentes boas intenções. Ressaltam, 
espontaneamente, que apesar de reconhecerem apenas o débito dos valores que foram 
subtraídos no furto, buscaram dinheiro emprestado para quitar a dívida com a CEF. Os 
fatos apurados indicam a a ausência de elementos de provas da autoria e da 
materialidade sobre o crime do art. 168 do CP. 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). 

 
250. Expediente: 1.00.000.006061/2022-49 – Eletrônico 

(0600077-92.2020.6.19.0204)  
Voto: 1959/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar suposta prática do crime previsto no 

art. 354-A da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral). Candidata ao cargo de Deputado Federal nas 
eleições de 2018, recebeu recursos financeiros do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha - FEFC, no montante de R$ 3.500,00. 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 (investigada), acostou aos autos o Extrato da Prestação de Contas 
Final entregue à Justiça Eleitoral; na ocasião, afirmou que efetuou a prestação de contas através 
de um contador e apresentou documentação. O Ministério Público Eleitoral promoveu o 
arquivamento por ausência de dolo específico. Discordância do Juízo Eleitoral por entender 
consumado o crime eleitoral na modalidade omissiva. Aplicação do art. 28 do CPP (redação 
anterior à Lei 13.964/2019). O art. 354-A do Código Eleitoral prevê que se apropriar 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. 
Passa-se a examinar os fatos. Ouvida, em sede policial, a investigada acostou aos autos cópia 
do recibo de entrega da prestação de contas a Justiça Eleitoral datado de 30-10-2018; afirmou 
que (1) recebeu recursos para sua candidatura e que os gastou no pagamento de serviços 
prestados por motorista que colaborou em sua campanha; (2) houve prestação de contas dos 
recursos recebidos; (3) não foi citada pelo TRE. Cabe fazer as seguintes considerações e 
distinções. De um lado, verifica-se que o TRE/RJ entendeu que a candidata não apresentou 
prestação de contas e julgou como não prestadas as contas, tendo em vista que a candidata não 
apresentou instrumento de mandato para constituição de advogado, o que acarreta na falta de 
capacidade postulatória em juízo. Trata-se de defeito formal. Entretanto, depreende-se que há 
divergência entre a candidata e a Justiça Eleitoral no aspecto formal. De um lado, a investigada 
acostou aos autos cópia do recibo de entrega, no qual consta que a Justiça Eleitoral recebeu os 
documentos da prestação de contas. Dessa forma, em princípio, verifica-se que a divergência 
se deu quanto à questão da forma de apresentação da prestação de contas. Observa-se que 
TRE/RJ não examinou a documentação e sequer apontou indício mínimo de que a candidata se 
apropriou de recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou 
alheio. Assim, neste momento, não há necessidade ou utilidade de investigação no plano 
criminal. Insistência no 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). 

 
251. Expediente: 1.14.000.000762/2022-89 - Eletrônico  Voto: 2051/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste 
(BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
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art. 62, inciso IV). Informação de que foi liberada ao beneficiário a quantia de R$ 4.000,00 com 
o fim de adquirir matrizes e reprodutores suínos; contudo, o beneficiário não comprovou a 
aplicação regular dos recursos. Possibilidade de responsabilização cível e administrativa, em 
razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à 
instituição financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. 
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 
Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 
do disposto no art. 18 do CPP.  

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

 
252. Expediente: 1.14.000.000810/2022-39 - Eletrônico  Voto: 1948/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de representação encaminhada à Polícia Federal, em 1º-03-

2022, por particular, o qual noticia o possível levantamento irregular de valores da sua conta 
vinculada de FGTS. A Polícia Federal sugeriu o arquivamento do feito, sem instauração de 
Inquérito Policial, com base na informação, trazida na própria representação, de que a CAIXA, 
após apuração interna, concluiu pela inexistência de irregularidade no levantamento dos 
valores; não há registro de prejuízo para a empresa pública. Por discordar dessa conclusão, o 
representante propôs ação cível contra a CAIXA. O Procurador da República promoveu o 
arquivamento pelos seguintes motivos: (a) não se pode falar, ao menos por hora, em obtenção 
de vantagem indevida por terceiro; (b) as alegações do representante, no que refere à 
discordância sobre as conclusões da CAIXA, devem ser apreciadas na instância cível, já 
havendo notícia de interposição de ação com esse objetivo. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). De fato, até o momento não há elementos suficientes para se concluir pela 
existência de conduta criminosa. Em apuração interna, a própria CEF não encontrou 
irregularidades ou indícios de fraude. De certo, havendo mudança no panorama probatório 
atual, o MPF será cientificado para proceder com a devida investigação. Falta de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas 
do art. 18 do CPP.  

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

 
253. Expediente: 1.14.012.000109/2022-81 - Eletrônico  Voto: 2178/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

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 oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, no 
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF. O 
noticiante narra, em síntese, o seguinte: (1) o noticiado celebrou com o noticiante, cédula de 
crédito bancário, com o valor de R$ 5.000,00; (2) a finalidade específica do empréstimo foi a 
aquisição de animais e ração; (3) em visita realizada por assessor de microcrédito rural, 
verificou-se a inaplicação total dos recursos. A Procuradora da República promoveu o 
arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (I) embora não se descure 
que houve inadimplemento do contrato, a instituição financeira representante está confundindo 
a esfera civil com a penal; (II) a investigação criminal não pode ser utilizada como um acessório 
da cobrança cível ou como uma consequência natural da constatação de uma inexecução 
contratual; (III) em casos desse jaez, os financiamentos são de baixo valores, bem como os 
mutuários são pequenos agricultores que vivem em zona rural e de quem razoavelmente não se 
pode esperar e exigir conhecimento sequer sobre a diferença entre financiamento e empréstimo; 
(IV) há dúvida fundada sobre o dolo. 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). 

 
254. Expediente: 1.15.000.000068/2022-24 - Eletrônico  Voto: 2157/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

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, ex-empregado da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT) narra, em síntese, o seguinte: (I) está sendo prejudicado pelo 
então Superintendente Regional dos Correios E.J.S. e pela advogada G.L.A.; (II) E.J.S. e 
G.L.A. teriam afirmado que o noticiante se utilizou de sua função de gestor para solicitar e 
receber, em benefício próprio, diárias de viagens como se em trânsito estivesse. Pelo que consta 
dos autos, as afirmações em questão se deram no âmbito de processo administrativo disciplinar. 
A esse respeito, a EBCT informou que foi instaurada Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor do noticiante; restou comprovado o uso irregular, por um ano, da 
contratação de serviço de hospedagem e diárias, como se o noticiante fosse empregado em 
trânsito, quando na verdade era lotado no município de forma fixa; a apuração resultou na 
aplicação da penalidade de demissão por justa causa. Ainda, a EBCT esclareceu que E.J.S. 
apenas praticou atos de gestão, sem nenhuma menção à prática de qualquer fato criminoso por 
parte do noticiante; quanto à G.L.A., sua conduta se restringiu à elaboração e assinatura de 
parecer jurídico opinativo no âmbito do procedimento de apuração. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (I) 
atipicidade da conduta praticada por E.J.S. e G.L.A.; (II) ausência de materialidade. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios da prática do crime de calúnia. 
De acordo com os esclarecimentos apresentados pela EBCT, não houve imputação falsa de fato 
definido como crime ao noticiante, por parte dos noticiados; os noticiados atuaram em processo 
administrativo disciplinar conforme as respectivas atribuições. Além disso, os fatos sobre os 
quais o noticiante alega ter sido injustamente acusado de praticar, foram comprovados no 
referido processo administrativo disciplinar. Homologação do arquivamento.  

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

 
255. Expediente: 1.15.003.000289/2021-91 - Eletrônico  Voto: 2168/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SERRA 
TALHADA-PE  

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) uma quadrilha 
que frauda concursos públicos nos Estados CE, AL, PB, PE; (II) os supostos autores seriam os 
servidores públicos, J.R.D., agente penitenciário no CE, e o cunhado dele, C.B.N, professor do 
IF de Salgueiro/PE; (III) como prova, os bens adquiridos por ambos, colocados em nome de 
'laranjas', como por exemplo, chácara avaliada em mais de meio milhão no sítio Juazeirinho-
Serra Talhada e Toyota SW4, avaliada em mais de 350 mil, além de imóveis na cidade de São 
José do Belmonte. Cumpre destacar que, em pesquisa por meio da internet, é possível verificar 
que foi deflagrada, pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, a Operação Loki, que investigada 
fraudes em concursos públicos da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de 
Alagoas. No entanto, não é possível afirmar que se trata dos mesmos fatos. O Procurador da 
República oficiante, inicialmente, requisitou a instauração de inquérito policial. Por sua vez, a 
autoridade policial assim se manifestou: (I) pela narração disposta na representação, não há 
elementos mínimos que possam embasar uma possível investigação; (II) não houve a indicação 
dos certames fraudados, o que prejudica o início das investigações, considerando que a mesma 
não haverá foco em seu desiderato; (III) a representação não fora instruída com qualquer 
documentação que viesse a indicar a existência de indícios acerca das fraudes eventualmente 
perpetradas; (IV) também não foi possível constatar a existência de indícios suficientes de 
possível lavagem de dinheiro; (V) por tratar-se de representação apócrifa, não subsistem meios 
de obter informações mais precisas acerca das eventuais fraudes trazidas à baila. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes 
fundamentos: (1) assiste razão à autoridade policial ao concluir que não existe justa causa para 
a instauração de inquérito policial, sendo imperativo que os órgãos do sistema criminal do 
Estado priorizem casos mais relevantes, sob pena de inviabilizar seu funcionamento; (2) uma 
vez que inexistem elementos probatórios mínimos a tornarem indispensáveis o início de uma 
apuração mais acurada na esfera penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal 
e a ausência de autoria dos fatos narrados na referida, o arquivamento dos presentes autos é a 
medida mais acertada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme destacado 
pela autoridade policial, a manifestação do noticiante não traz nenhum fato concreto a ser 
investigado; trata-se de notícia-crime vaga. Além disso, não há a identificação do noticiante, o 
que impossibilita sua notificação para esclarecimentos. Ausência de elementos suficientes à 
instauração de inquérito policial. Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
256. Expediente: 1.16.000.002021/2021-87 - Eletrônico  Voto: 1951/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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

Atendimento ao Cidadão. Segundo se depreende da manifestação, o noticiante pretende, em 
síntese, a revisão criminal de ação penal (nº 2005.38.00.00546-0) no qual supostamente teria 
sido vítima de funcionário da Polícia Federal quando da apreensão de computadores. O 
Procurador da República promoveu o arquivamento dos autos pelos seguintes fundamentos: (a) 
a pretensão do representante de pedido de revisão criminal deve ser resolvido no âmbito da 
ação penal por ele referenciada, demanda que possui nítido caráter individual e não desbordam 
os limites do interesse individual disponível; (b) a Resolução CNMP n. 174/2017, por sua vez, 
estabelece que será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não 
configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público 
ou for incompreensível. Recurso do manifestante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). De fato, não cabe ao MPF atuar neste caso por se tratar de interesse individual. O art. 
15 da Lei Complementar nº 75 /93 prevê que "É vedado aos órgãos de defesa dos direitos 
constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados". Além 
disso, a manifestação é confusa e de difícil compreensão, da qual não se consegue extrair a 
matéria fática submetida a análise. Ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas. 
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). 

 
257. Expediente: 1.17.004.000100/2021-86 - Eletrônico  Voto: 1923/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LINHARES-ES  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUSPEITA DA INAUTENTICIDADE DA IDENTIDADE DE 

DIVERSOS RÉUS DE AÇÕES PENAIS. PROCEDIMENTO INSTAURADO COM O 
OBJETIVO DE IDENTIFICAR E LOCALIZAR OS RÉUS. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS. ESGOTAMENTO DO OBJETO. 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Preparatório, instaurado de 
ofício, a partir do encaminhamento de Informação 1149/2021 ASSPAD/PR-ES-
00022179/2021, elaborada pela Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) do MPF. 1.1 Foram 
indicadas uma série de circunstâncias que resultaram na suspeita de inautenticidade da 
identidade de diversos réus de ações penais em trâmite na Vara Federal de Linhares/ES, pela 
requisição ou recebimento fraudulento de benefícios previdenciários. Ainda, tem-se que o Juízo 
da Vara Federal de Linhares/ES remeteu ao MPF ações penais que encontram-se suspensas, 
nos termos do art. 366 do CPP, a fim de que fossem realizadas pesquisas para a tentativa de 
localização dos réus. 2. A ASSPA verificou uma série de inconsistências que despertaram 
suspeitas sobre a autenticidade da identidade desses réus, enumerando: (a) além de todos os 
casos versarem sobre o crime de estelionato praticado no Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), decorrente da não confirmação da certidão de nascimento apresentada na solicitação 
do benefício previdenciário; (b) notou-se uma grande proximidade entre as datas de emissões 
dos documentos de cada uma dessas pessoas e a data dos respectivos requerimentos 
administrativos; (c) ausência de interposição de recurso, até mesmo nos casos que foram 
inicialmente deferidos e tiveram valores depositados por um tempo e; (d) as pesquisas também 
informam um acampamento Cigano (em Pendanga, Ibiraçu) para entrega de correspondências, 
que, em conjunto com os demais indícios, podem evocar a memória da Operação Romênia, 
deflagrada em 2009/2010, no Espírito Santo, para dissipar uma associação criminosa, que 
praticava estelionato contra o INSS. 2.1 Foi expedido ofício à Receita Federal para que 
informasse se os Cadastros das Pessoas Físicas desses sujeitos encontravam-se ativos e se os 
demais documentos vinculados a eles, como Certidão de Nascimento, RG, CTPS e Título de 
Eleitor, estariam incluídos na base dados como sendo autênticos. Em resposta, a Receita 
Federal do Brasil encaminhou Ofício, informando a situação do CPF dos réus e seus respectivos 
números de título de eleitor. Por fim, verificou-se que todos os CPFs investigados foram 
devidamente cancelados pela receita. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos pelos seguintes fundamentos: (a) não há motivo para que este 
procedimento continue em tramitação, uma vez que a presente apuração não logrou êxito em 
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confirmar a autenticidade da identidade desses sujeitos e seus respectivos CPFs encontram-se 
cancelados junto a Receita Federal do Brasil; (b) objeto da presente apuração chegou ao fim, 
restando apenas a tomada de providências nos autos de cada ação penal acima mencionada, o 
que oportunamente será realizado mediante manifestação deste órgão ministerial. 4. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 5. Preliminarmente, cumpre consignar que nos 
dados da RFB, constam os números de CPF (cancelados) e os nºs de título de eleitor das pessoas 
procuradas e não localizadas; nesse sentido, cabe registrar que não ocorreu diligência alguma 
em relação aos dados constantes na Justiça Eleitoral. 5.1 Esta 2º CCR, então, efetuou pesquisa 
na Justiça Eleitoral, com o nº do CPF, data de nascimento e nome da mãe dos réus; verificou-
se que a maioria não teve a biometria coletada, sendo que para dois não conferem os dados 
coletados. 5.2 Dessa forma, verifica-se que, apesar das diversas diligências empreendidas, não 
foi possível localizar os réus; ao que parece, as pessoas procuradas não existem; tudo indica 
que os requerimentos de benefícios previdenciários foram efetuados com a utilização de 
documentos falsos; nesse cenário, tem-se que a identificação dos acusados torna-se de difícil 
elucidação. 5.3 De resto, a esta altura, torna-se necessário comunicar o MP Eleitoral para adotar 
providências quanto à eventual cancelamento das inscrições eleitorais em face dos indícios 
apontados. 6. Perda do objeto 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). 

 
258. Expediente: 1.20.005.000009/2022-46 - Eletrônico  Voto: 2172/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RONDONÓPOLIS-MT  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de ofício enviado pelo Ministério Público do Trabalho, para 

apuração de possível descumprimento de cláusula de manutenção de empregos vinculada ao 
Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC) pela empresa R.T. Ltda. e seus 
representantes legais. (I) O PEAC foi instituído pela Lei nº 14.042/2020, cujo objetivo era 
facilitar o acesso a crédito e preservar agentes econômicos em razão dos impactos econômicos 
advindos da pandemia da Covid-19. (II) O BNDES, ao tomar conhecimento da inobservância 
da preservação das operações nacionais e da manutenção de níveis de empregabilidade no 
território nacional pelos beneficiários do PEAC comunicou tal fato ao MPT a fim de que 
apurasse eventuais responsabilidades. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (a) os referidos fatos não 
ultrapassam os limites da esfera administrativa, tratando-se de descumprimento de cláusula 
contratual em operação mantida entre banco privado e seu devedor; (b) as sanções decorrentes 
do descumprimento da avença seriam de natureza cível; (c) não se verifica a intenção de 
cometimento de fraude contra o sistema financeiro nacional, nem por parte do agente 
financeiro, tampouco pelo destinatário final do financiamento. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Não se observa, no caso, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei 
7.492/86. Trata-se de operação de empréstimo entre instituição financeira privada e o 
beneficiário, e não de financiamento, o qual pressupõe a destinação a fins específicos. Aparente 
irregularidade de âmbito cível. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera 
coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas 
(CPP, art. 18). Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.22.000.000840/2022-73; 845ª Sessão de 
Revisão; 02-05-2022. 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). 

 
259. Expediente: 1.22.001.000044/2022-21 - Eletrônico  Voto: 1928/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de encaminhamento oriundo do Ministério Público do 

Trabalho. Procedimento instaurado no MPT em 26-06-2019 com a seguinte descrição: 
funcionário inlegal [sic], de menores, funcionário recebendo seguro desemprego, sem exames 
médicos corretos. O Conselho Tutelar de Mar de Espanha/MG juntou aos autos relatório de 
diligências realizadas na sede da empresa noticiada. Na esfera do MPT, não foram comprovadas 
as irregularidades noticiadas no que diz respeito ao trabalho de menores. Remessa dos autos ao 
MPF para análise em relação ao suposto recebimento ilegal de seguro-desemprego. O 
Procurador da República promoveu o arquivamento em razão da ausência de elementos 
mínimos a viabilizar o início de investigação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). No caso, de fato, não foram apresentados indícios mínimos de autoria e materialidade do 
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suposto crime de recebimento indevido de seguro-desemprego. Sequer o nome de eventual 
empregado que estivesse nessa condição foi informado. 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). 

 
260. Expediente: 1.26.002.000032/2022-47 - Eletrônico  Voto: 2052/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Noticia de fato, instaurada para apurar possíveis crime de uso de documento falso (CP, art. 

304), adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311) e receptação (CP, art. 180). 
Segundo consta, em 25-09-2019, ao ser abordado, o investigado apresentou aos Policiais 
Rodoviários Federais o Certificado de Registro do Veículo (CRV) que conduzia (um 
Ford/Courier, cor branca, L 1.6 F); ao realizarem pesquisas pertinentes, os agentes federais 
verificaram que a numeração do documento apresentado se referia a um lote que havia sido 
subtraído; após a realização de perícia no documento, também se verificou que o mesmo teria 
sido rasurado. Além disso, laudo pericial também indicou que o veículo conduzido pelo 
investigado continha gravação do número do NIV e código VIS adulterados, e etiquetas 
adesivas ilegíveis por ação humana. O Procurador da República promoveu o arquivamento 
parcial dos autos; quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo, entendeu 
que, com base nos elementos até então acostados aos autos, não se pode atribuir a autoria ou 
participação ao investigado, não sendo possível concluir, igualmente, que tivesse conhecimento 
da adulteração quando da aquisição do veículo. No que tange aos crimes do art. 304 e art. 180 
do CP, promoveu o desmembramento dos autos para o oferecimento de acordo de não 
persecução penal - ANPP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, os 
elementos constante dos autos não indica, em princípio, que o investigado tenha participado ou 
tivesse ciência da adulteração do veículo. Analisando o contexto em que se deram os fatos, 
extrai-se que o investigado adquiriu o veículo, que sabia, ou deveria saber, ter procedência 
ilícita, diante das circunstâncias em que foi feita a negociação, recebendo do vendedor 
documento falsificado do veículo (CRLV). Falta de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP.  

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

 
261. Expediente: 1.26.005.000501/2020-36 - Eletrônico  Voto: 2047/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV.  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento investigatório criminal, instaurado para apurar o recebimento irregular do 

benefício do Programa Federal Bolsa Família pela Vereadora do Município de Paranatama/PE, 
A.J.A., e de seus irmãos S.M.A., L.J.A., L.B.A., e L.J.A., que também seriam funcionários da 
Prefeitura do Município citado. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). 
Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Após a realização de diversas 
diligências, não foi possível obter elementos probatórios suficientes que comprovassem o 
recebimento indevido do benefício. Quanto à ex-Vereadora, não foi identificada irregularidade; 
a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania identificou pagamentos do Programa Bolsa 
Família em 2006, quando ainda não era detentora de mandato eletivo; foi cancelado o benefício 
em 2007, antes do início do mandato. Em relação ao seu irmão L.J.A., não foram revelados 
vínculos empregatícios com a mencionada municipalidade. Já S.M.A., recebeu o bolsa família 
entre as competências de 12/2004 a 03/2018; L.J.A., recebeu o benefício entre as competências 
de 12/2004 a 07/2013 e; L.B.A., recebeu o benefício entre as competências de 07/2005 a 
08/2015. Em relatório produzido pela ASSPA, verificou-se, também, que S.M.A., possuía 
vínculo empregatício com a municipalidade entre os anos de 2009 e 2017; já L.J.A., possuía 
vínculo com o município entre os anos de 2006 a 2017; por fim, quanto a L.B.A., verificou-se 
vínculo com o município entre os anos de 2009 a 2017. Contudo, a despeito do suposto 
recebimento do benefício por servidores públicos municipais, tem-se que este fato, por si só, 
não configura a prática do delito de estelionato; como explicado pelo Ministério da Cidadania, 
a concessão do Bolsa Família é diretamente relacionada à aferição do critério socioeconômico 
da renda per capita do grupo familiar do beneficiário, associado aos dados qualitativos desse 
grupo (se integrado por crianças e adolescentes e se estes frequentam a escola, por exemplo), 
não apenas pela ocupação do beneficiário ou pelo valor da sua remuneração mensal. Nesse 
sentido, as informações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, relativas ao 
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Cadastro Único das investigadas, são insuficientes para concluir-se pela irregularidade no 
recebimento do benefício. As demais diligências efetuadas também não obtiveram êxito em 
comprovar que as investigadas não se enquadravam nos requisitos do programa. Ademais, tem-
se que compete aos órgãos competentes, após a conclusão do respectivo procedimento 
apuratório administrativo/interno, por dever de ofício, noticiar ao MPF a constatação de 
eventual prática delitiva, para que sejam adotadas as providências pertinentes. 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). 

 
262. Expediente: 1.29.000.001496/2022-89 - Eletrônico  Voto: 2046/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada para apurar a apreensão de US$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos 

dólares), realizada por Policiais Rodoviários Federais, na cidade de Camaquã/RS. Consta dos 
autos que, no dia 08-03-2022, a Polícia Rodoviária Federal, abordou um veículo, cujos 
ocupantes eram casal; foi encontrado no interior do veículo a quantia de US$ 14.900,00, os 
quais não tinham sido declarados na Receita Federal na entrada ao país. Na ocasião, o 
investigado informou que ganhou os valores em um cassino em Punta del Este/ UY. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A falta da Declaração de Porte de Valores, por 
prejudicar a fiscalização e arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos 
valores irregulares, conforme consta do § 3º do artigo 65 da Lei nº 9.069/95. Assim, tem-se que 
a entrada de dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura conduta típica, 
tratando-se de infração administrativa. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Precedente da 2ª CCR: JF-RO-1000434-88.2021.4.01.4100-IP, 804ª Sessão Ordinária, de 
12/04/2021, unânime. Homologação do arquivamento.  

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

 
263. Expediente: 1.30.001.000785/2022-30 - Eletrônico  Voto: 1901/2022 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 particular na qual é solicitada a revisão de 

sentença judicial, retratação por escrito do juiz sentenciante e reparação de prejuízos causados. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A correção de eventuais equívocos 
cometidos pelo Poder Judiciário com a consequente revisão ou retratação de suas decisões deve 
se dar pelas vias processuais adequadas dentro do âmbito do próprio Poder, de acordo com os 
direitos e garantias fundamentais processuais e segundo regras disciplinadas nos Códigos de 
Processo ou Leis Especiais de conteúdo processual, a depender da matéria discutida nos autos. 
Diante disso, a pretensão do representante deve ser encaminhada pela via adequada, neste caso, 
por meio de processo civil individual, a ser deflagrado por profissional ou órgão com 
capacidade postulatória a tanto. Homologação do arquivamento.  

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

 
264. Expediente: 1.30.001.003729/2021-76 - Eletrônico  Voto: 2174/2022 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 pela Defensoria Pública da 

União (DPU), a qual relata o seguinte: (1) assistido (noticiante) comunicou à DPU que sua ex-
companheira (noticiada) o declarou como seu dependente nas declarações de Imposto de Renda 
Pessoa Física, de 2013 a 2020; (2) informou que se encontrava custodiado em parte desse 
período e que a união estável com a noticiada teria se dissolvido em 2016. A autoridade policial 
determinou a expedição de ofício à Receita Federal para prestação de informações sobre 
possíveis irregularidades quanto às declarações de Imposto de Renda da noticiada. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os 
seguintes fundamentos: as informações a serem dadas pelo órgão responsável por fiscalizar o 
preenchimento das Declarações de IR e o recolhimento devido deste imposto são de extrema 
relevância para trazer aos autos indícios mínimos sobre os fatos relatados e do tipo penal que, 
em tese, teria sido praticado, e para afastar a possibilidade de meras irregularidades 
administrativas ou erros materiais no preenchimento de formulário do sistema fiscal. Revisão 
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de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, as informações apresentadas pelo 
noticiante não se mostram suficientes à deflagração da persecução penal. A expedição de ofício 
à Receita Federal se mostra como a providência razoável e prudente. Assim, no caso de resposta 
da Receita Federal indicando a existência de ilícitos, a persecução penal pode ser iniciada. 
Nesse sentido, o Enunciado 79, da 2ª CCR - Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº 
24 do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária (Lei 
8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ou 
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do 
procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do crédito tributário, 
indispensável condição de procedibilidade. (Reeditado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, 
de 16/03/2020). 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). 

 
265. Expediente: 1.30.005.000124/2022-74 - Eletrônico  Voto: 2148/2022 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 cópia extraída de outra NF, que tomou o nº 

1.30.005.000085/2022-13 e tramitou perante o 2º ofício da PRM-Niterói/RJ, para apurar 
possível crime de desacato (art. 331 do CP). Após a representante da referida NF ser 
cientificada da decisão de arquivamento na referida NF 1.30.005.000085/2022-13, esta 
respondeu ao servidor do Gabinete do 2º ofício da PRM-Niterói/RJ nos seguintes termos: Foda-
se nem vou ler estou adoentada não posso me expressar eu prezo pela minha saúde física, 
espiritual e tudo mãos então vai encer o saco de outra pessoa qe é melhor, reclamações? INSS 
PESQUISEM (sic). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Embora a 
representante tenha utilizado termos chulos na confusa resposta oferecida ao servidor, que havia 
encaminhado por e-mail a decisão de arquivamento, não se vislumbra um menoscabo à função 
pública exercida. Evidentemente se trata de um desabafo diante da frustração causada pelo 
arquivamento da Notícia de Fato anterior, com referência também a problemas de saúde que a 
representaria enfrentaria. Homologação do arquivamento.  

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

 
266. Expediente: 1.32.000.000820/2021-75 - Eletrônico  Voto: 1950/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de Relatório de Inteligência Financeira RIF pelo 

COAF, o qual noticia a ocorrência de movimentações financeiras suspeitas por pessoa jurídica 
e seus sócios. Consta dos autos que a empresa M.C.S, sediada na cidade de Boa Vista/RR, 
atuaria com o aluguel de imóveis próprios; entre o período de 11-02-2020 e 17-08-2020, a 
empresa teria movimentado recursos com a empresa N.C.S. Ltda, incompatíveis com sua 
capacidade econômico-financeira declarada. Segundo restou consignado pela autoridade 
policial, as movimentações suspeitas da empresa M.C.S parecem ter como objetivo burlar 
suposto bloqueio judicial existente em desfavor da empresa N.C.S. Ltda, que possui uma sócia 
em comum. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que foi 
realizada uma análise preliminar do RIF pela Polícia Federal, com colheita de elementos e o 
aprofundamento das investigações; a autoridade policial, contudo, solicitou a reconsideração 
da instauração de IPL, esclarecendo que o supramencionado RIF já havia sido apreciado nos 
autos do Processo SEI 08200.018493/2020-41; além disso, afirmou que não se logrou êxito na 
definição dos tipos penais supostamente violados, de maneira que a instauração de inquérito 
ocorreria sem um foco bem definido. Verifica-se que apesar dos esforços investigativos não foi 
possível reunir elementos suficientes a apontar para a prática do crime de lavagem de capitais. 
Também não se obteve indícios do suposto crime antecedente ventilado pela Polícia Federal, 
de fraude à execução (CP, art. 179); nesse sentido, a autoridade policial realizou diligências e 
verificou a inexistência de ação trabalhista junto ao TRT 11ª Região em face da empresa N.C.S. 
Ltda. Inexistência de elementos que justifiquem o desenvolvimento de investigação criminal. 
Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  

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

 
267. Expediente: 1.33.012.000041/2022-84 - Eletrônico  Voto: 1947/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: NOTICIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A) OU 

DESCAMINHO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA 
HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. MERCADORIAS 
SUJEITAS A REGULARIZAÇÃO. ATIPICIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato instaurada a partir do envio de Representação Fiscal 
para Fins Penais, que narra a suposta prática do crime de contrabando (art. 334-A, CP), em 
razão da apreensão de mercadorias importadas, em tese, irregularmente, pela empresa P.S.I.B. 
Ltda. 2. A apreensão das mercadorias foi realizada na Alfândega do Porto de Itajaí/SC, que 
constatou a existência de joysticks (controles de videogame) sem fio, teclados e mouses sem 
fio, que operam através de radiofrequências, sem as necessárias homologações da Agência 
Nacional de Telecomunicações ANATEL. Ao analisar as mercadorias, a ANATEL constatou 
definitivamente a falta de homologação dos produtos apreendidos, mas ressaltou que são 
mercadorias passíveis de homologação. 2.1 A empresa, por sua vez, procedeu a regularização 
dos produtos C3-1920 joystick e MX-CT2 joystick, tendo ambos sido homologados 
regularmente e tiveram seu procedimento de importação autorizado pela Receita Federal do 
Brasil. A nacionalização do produto MX-36CG joystick foi autorizada pela Receita Federal 
após constatação de que opera por fio, sendo desnecessária qualquer homologação da 
ANATEL. Entretanto, em relação aos produtos WG-307 microfone sem fio, RF-2818 mouse 
wifi e WB-8012 teclado sem fio (em verdade, conjunto de teclado e mouse sem fio), a empresa 
importadora desistiu do procedimento de homologação em razão dos custos envolvidos. 2.2 
Dessa forma, a Receita Federal lavrou a Representação Fiscal para Fins Penais em relação as 
seguintes mercadorias não homologadas: (a) 420 conjuntos de teclado e mouse wifi; (b) 1.350 
mouses wifi e; (c) 200 microfones wifi, totalizando o valor de R$ 19.769,70. Para tanto, 
justificou que evidentemente que os produtos importados pela empresa ora autuada, 
desprovidos da homologação pelo órgão competente, são atentatórios à MORAL, aos BONS 
COSTUMES e à ORDEM PÚBLICA. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento por entender inexistente a materialidade delitiva, conforme os seguintes 
fundamentos: (a) não se configura o crime de descaminho, já que a entrada das mercadorias em 
território nacional se deu de forma regular, com a documentação competente; isto se evidencia 
pelo fato de terem sido apreendidas ainda em zona primária (art. 3º, inciso I, do Decreto nº 
6.759/2009) e pelo fato de que as mercadorias homologadas ou que dispensavam homologação 
tiveram sua nacionalização liberada pela Receita Federal; nos termos dos despachos do órgão 
alfandegário, os produtos foram disponibilizados "para que o importador possa prosseguir com 
os trâmites de nacionalização"; (b) também não se configura crime de contrabando, pois a 
importação não foi de mercadorias proibidas pela legislação brasileira; (c) a necessidade de 
homologação pela agência opera-se, neste caso, após a entrada no produto em território 
nacional; sendo desnecessária homologação prévia à importação, não se pode concluir que o 
representado, através de sua empresa, tenha importado mercadoria proibida pois, no momento 
da importação, as obrigações relativas estavam regularmente cumpridas; (d) a falta de 
homologação não impedia a importação, já que a homologação deveria ser realizada após a 
introdução em território nacional. Todavia, como ocorreu no caso, a falta de homologação 
impediu a nacionalização dos produtos e sua entrada no comércio brasileiro, pelo que foram 
declaradas perdidas pelo órgão alfandegário; e (e) aplicadas as penalidades administrativas 
(especialmente o perdimento) após apreensão em zona primária, não há que se falar em prática 
de crime, seja de contrabando ou de descaminho. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). 5. Cabe manter o arquivamento, com base nos fundamentos expostos pelo 
Procurador da República oficiante, em razão de não verificar tipicidade na conduta narrada. 5.1 
De fato, tem-se que os produtos apreendidos não são proibidos pela legislação brasileira, pois 
passíveis de homologação pelo órgão competente, mediante procedimento administrativo, não 
podendo se falar na prática de crime de contrabando. Ao que parece, trata-se somente de uma 
irregularidade administrativa que, caso fosse da vontade do investigado, seria passível de 
regularização. Nesse contexto, não se observa a existência de indícios da prática dos crimes 
indicados na RFPP. 6. Homologação do arquivamento.  

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

 
268. Expediente: 1.34.001.000473/2022-87 - Eletrônico  Voto: 1977/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de denúncia de suposto crime de pornografia infantil 

encaminhada pelo provedor UNIVERSO ONLINE S.A., em virtude do Termo de 
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Compromisso de Integração Operacional firmado com a PR-SP em 10-11-2005. Consta que o 
usuário denominado filha 5 anos teria postado a seguinte mensagem, em sala de bate-papo: oi 
gente sou mãe de uma menina de 5 anos ela gosta de mexer na minha buceta tem mãe aí que 
deixa o seu filho fazer isso. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob 
o fundamento que: (a) não há troca de imagens pela internet; o que há é uma mensagem de 
pessoa que afirma que sua filha de 5 anos manipula o seu (da mãe) órgão sexual; (b) não está 
claro se a pessoa que se apresenta como sua mãe está indagando aos demais usuários se isso 
acontece com outras pessoas por conta de alguma preocupação quanto a isso, ou se está falando 
sobre prática, que entende como sexual, que mantém com a menina; (c) em que pese eventual 
delito, se caracterizado, ser de nítida competência estadual, entendo que não há substrato 
mínimo para que se conclua que houve o cometimento de algum crime, nem perspectiva de isso 
se alterar, que justifique a devolução do feito ao MP/SP; (d) ele próprio já ofertou promoção 
igual a esta em caso que, ao que tudo indica, envolvia a mesma usuária, com mensagem 
praticamente igual, na qual foi promovido o arquivamento e submetido à 2ª CCR do MPF; (e) 
após promover o arquivamento daquela NF, teve conhecimento, ao mencionar em linhas gerais 
o caso a outra integrante do Grupo de Crimes Cibernéticos da PR-SP, que ela também havia 
recebido notícia de fato de igual teor, a qual devolveu ao MP/SP, tanto por considerar que a 
competência em matéria penal seria do MP/SP, tanto para eventual providência na seara cível. 
Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Ausência de elementos mínimos que 
ensejem o prosseguimento do procedimento, vez que não foram carreados aos autos maiores 
detalhes que possam orientar as investigações. Tem-se, inclusive, evidências no sentido de que 
a usuária fez a mesma indagação em várias salas de bate-papo, que deram origem a múltiplas 
denúncias de outros usuários. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

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

 
269. Expediente: 1.34.001.001725/2022-95 - Eletrônico  Voto: 1975/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de notícia-crime extraída do Sistema Report System da 

ONG SAFERNET, em cumprimento a Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e 
Operacional firmado com o Ministério Público Federal, a fim de apurar a suposta prática do 
crime previsto no art. 241-A, da Lei nº 8.069/90. De acordo com a informação técnica produzida 
pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos NTCCC da Procuradoria da 
República em São Paulo, usuário da rede social vk.com, utilizando o perfil denominado 
Punheteiro Safado, teria disponibilizado, transmitido, distribuído, publicado e divulgado 
imagens de várias mulheres e crianças, acompanhadas de comentários suspeitos. As imagens 
constam da promoção de arquivamento e os comentários são: Putinha do Krl. Merece rola bem 
grossa no cu e leite na cara da puta; Duas putas. (este último referindo-se a uma mulher adulta 
e a uma criança). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não configuração do 
crime. No caso, em que pesem os comentários serem extremamente desrespeitosos, inexistem 
elementos concretos que apontem para a prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n. 
8.069/90, já que o conteúdo das imagens e dos comentários presentes nas publicações de 
Documento 1.1, p. 1, PDF, p. 4., não representa fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, assim entendidas as 
situações que envolvam criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas ou de exibição 
dos órgãos genitais para fins primordialmente sexuais (art. 241-E da Lei nº 8.069/90). 
Homologação do arquivamento.  

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

 
270. Expediente: 1.34.001.001735/2022-21 - Eletrônico  Voto: 1976/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime extraída do Sistema Report System da ONG 

SAFERNET, em cumprimento a Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e 
Operacional firmado com o Ministério Público Federal, para apurar a suposta prática do crime 
de preconceito, previsto no artigo 20 da Lei nº 7716/89. De acordo com a informação técnica 
produzida pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos NTCCC da Procuradoria 
da República em São Paulo, usuário da rede social Twitter, utilizando o nome katsu, e cujo 
perfil pode ser identificado por @ilustresdeusess, teria compartilhado publicação 
discriminatória contra árabes. O conteúdo denunciado é público e disponível para acesso 
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mundial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não configuração do crime. A 
notícia-crime refere-se a uma postagem republicada, cujo perfil que a produziu, originalmente, 
aparenta ter cunho informativo, tendo em vista a legenda da imagem, a saber: Israel settlers 
chant against Palestinians while taking part in the flag march () (tradução livre: colonos de 
Israel cantam contra palestinos enquanto participam da marcha da bandeira). Compreende-se, 
desta forma, que o usuário denunciado republicou a notícia, manifestando-se contra a conduta 
discriminatória dos envolvidos, e contra a frase estampada na imagem anexada, a saber Death 
to the Arabs! (tradução livre: morte aos árabes), a partir da legenda É nesses momentos que eu 
só queria umas 5 arm4s nuclear3s de 25 Megatons cada e testar uma coisinha.... No mais, em 
atenção às capturas de tela das demais publicações do perfil denunciado, não se verificam 
postagens discriminatórias. Desse modo, o perfil denunciado republicou uma postagem de 
cunho informativo, manifestando-se contra a discriminação exposta no conteúdo. Embora a 
crítica seja ácida, não é possível dizer que pretende, de fato, estimular o genocídio ou impedir 
o exercício de direitos por certa raça ou grupo. Atipicidade. Homologação do arquivamento.  

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

 
271. Expediente: 1.34.001.002559/2021-63 - Eletrônico  Voto: 2175/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir da notícia da existência de suposto site falso da Polícia 

Federal. Conforme apurado pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da PR-
SP, verificou-se o seguinte: (1) o referido site está online e é de acesso público; (2) o site está 
em nome da sociedade civil denominada "[A.F.]"; (3) ao se ingressar na página, a primeira 
impressão, pelo uso de um símbolo similar ao distintivo da polícia, pelas palavras "segurança", 
"tecnologia" e "fiscalização", somadas ao nome de "[A.]" (típico para órgãos autárquicos de 
regulamentação e fiscalização, ou seja, públicos), o usuário pode acreditar estar mesmo na 
página da Polícia Federal; (4) as notícias trazidas na página inicial também são referentes à 
segurança pública e o próprio nome do portal, "www.[...].org.br", confunde o usuário, já que 
se conhece notoriamente a Polícia Federal como a "federal"; (V) quando se clica em "quem 
somos", fica mais claro para os conhecedores do Direito que se trata de sociedade civil; (VI) o 
site, realmente, pode causar confusão no cidadão, pela somatória dos elementos "agência", 
"federal" e o símbolo similar a um distintivo policial. A autoridade policial se manifestou nos 
seguintes termos: (1) apesar de ser uma página que pode levar o cidadão a erro, não se trata de 
uma página fictícia ou de "clonagem" da página da Polícia Federal; (2) trata-se de página de 
uma sociedade civil que posta informações gerais sobre segurança pública e privada, não se 
limitando a assuntos afetos à Polícia Federal; (3) não cabe ao GRCC/DRCOR/SR/PF/SP, adotar 
medidas para que a sociedade civil em questão altere sua denominação, o que seria uma matéria 
mais afeta à área cível e à área não criminal. A Procuradora da República oficiante promoveu 
o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: em face das razões 
apontadas pela Polícia Federal e reapreciando a questão, concorda-se aqui com a argumentação 
da Polícia Federal; verifica-se a ausência de dolo; é necessário adotar medidas cíveis para não 
haver qualquer confusão de usuários; determino a extração de cópia do feito e encaminhamento 
para distribuição de Notícia de Fato ao Cível. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). De fato, em que pesem as semelhanças verificadas entre o site investigado e site da Polícia 
Federal, não há indícios de má-fé por parte da sociedade civil responsável pelo site. Conforme 
destacado pela autoridade policial, não se trata de uma página fictícia ou de "clonagem" da 
página da Polícia Federal. Ausência de indícios da prática de crime. Situação a ser resolvida 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). 

 
272. Expediente: 1.34.001.002688/2022-32 - Eletrônico  Voto: 2179/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara de Registros 

Públicos da Comarca de São Paulo/SP, com cópia de peças dos autos de processo judicial (art. 
40 do CPP). No referido processo judicial, foi apresentado pedido de registro tardio de óbito de 
D.X.S. Tendo em vista que o óbito se deu em 09-10-2021; e o encaminhamento da 
documentação para o registro ocorreu em 18-01-2022; o Juízo de Dreito, por cautela, houve 
por bem encaminhar cópias dos autos ao INSS e ao MPF, uma vez que o falecido era 
beneficiário do INSS. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
procedimento, conforme os seguintes fundamentos: o registro tardio do óbito pode ter 
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propiciado o saque do benefício de forma indevida; no entanto, não há qualquer indício de que 
isso tenha ocorrido, e, caso o INSS detecte tal fato, representará ao MPF. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Ausência de indícios da prática do crime de 
estelionato majorado. Homologação do arquivamento.  

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

 
273. Expediente: 1.34.001.004309/2022-49 - Eletrônico  Voto: 2177/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de expediente extraído do Sistema Report System da ONG 

SAFERNET. Trata-se de página formato fórum, na internet, de título: Tenho nojo de gente 
gorda. O Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos (NTCCC) da PR-SP acessou o 
site, que se encontra ativo e de acesso público livre; o NTCCC encontrou postagem com 
comentários gordofóbicos e suposta apologia ao suicídio; o print da postagem é o seguinte: 
ESSAS CHUPETAS DE BALEIAS SE ACHAM GENTALHAS RESTOS DE GORDURA!!! 
GORDOS VCS SÃO A PIOR COISA DO MUNDO BANDO DE ROLHA DE POÇO VOCÊS 
FEDEM A OLHO DE FRITURA VOCÊS TRANSMITE SENSAÇÃO PESADA O 
PLANETA PEDE SOCORRO NEM ELE MESMO AGUENTA O PESO DE VCS POR 
FAVOR SE MATEM. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (I) os comentários podem ser considerados 
gordofobia, o que não caracteriza crime de racismo; (II) quanto ao possível crime de 
induzimento ou instigação ao suicídio, o comentário final acima não parece se revestir de 
seriedade suficiente para induzir qualquer pessoa ao suicídio. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). De fato, embora a referida publicação possa configurar uma 
manifestação incivilizada e ofensiva, não se verifica a prática de crime. Manifestação 
preconceituosa contra pessoas gordas não se caracteriza como crime de racismo. A 
manifestação POR FAVOR SE MATEM, no contexto da publicação, não se mostra suficiente 
a induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Homologação do arquivamento.  

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

 
274. Expediente: 1.35.000.000469/2022-91 - Eletrônico  Voto: 2171/2022 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, autuada, a partir de notícia-crime apresentada à Polícia Federal. Possível esquema 

ilegal de venda de lotes do Projeto de Assentamento Caraíbas do Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), em Japaratuba (SE); possível prática do crime previsto no art. 20 
da Lei nº 4.947 . O noticiante narra, em síntese, o seguinte: (I) o assentado F.O.S., junto com a usina 
T., elabora um projeto para plantio de cana em um lote (que tem em torno de 38 tarefas); (II) F.O.S. 
apresenta o projeto ao assentado; (III) o assentado que aceita ingressar no projeto vai, acompanhado 
por F.O.S., até o Banco do Estado de Sergipe BANESE e obtém um financiamento para plantio de 
cana; (IV) o valor do financiamento liberado pelo banco gira em torno de R$ 80.000,00; (V) depois 
de obtido o crédito pelo assentado, F.O.S., junto com a usina, entrega mais R$ 20 mil a R$ 30 mil 
ao assentado para que ele se mude do local, liberando a terra para o plantio da cana e ficando, 
também, com as casas construídas no terreno; (VI) após, ele vende a terra para terceiros e faz um 
ajuste para que a usina continue a gerir o plantio da cana no lote. A Procuradora da República 
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (a) a 
prática de cessão de posse de terra em área de assentamento (venda ilegal) não é considerada crime, 
embora exija providências nas esferas cível e administrativa; (b) não há elementos nos autos que 
indiquem que o Incra foi induzido a erro e sofreu prejuízo; (c) o delito previsto no art. 20 da Lei nº 
4.947/66 prevê a hipótese de invasão de terras da União com o intuito de ocupá-las; não há a aludida 
invasão quando se adquire a posse do terreno de maneira pacífica, por meio da cessão feita por 
terceiro regularmente assentado no imóvel pelo Incra. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). De fato, a cessão da posse por beneficiário da reforma agrária a terceiros configura ilícito 
administrativo, com repercussões previstas na Política Nacional de Reforma Agrária; não configura 
crime. Precedente 2ª CCR: NF 1.35.000.001327/2020-80; 803ª Sessão de Revisão; 22-03-2021; 
Relator: Alexandre Camanho de Assis. Ausência de indícios da prática do crime previsto no art. 20 
da Lei nº 4.947. Situação a ser resolvida 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). 
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275. Expediente: 1.24.000.000718/2022-22 - Eletrônico  Voto: 2180/2022 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação encaminhada via e-mail à Polícia Federal. 

Cabe transcrever o seguinte trecho da manifestação da noticiante: Bom dia, Venho através deste 
veículo de comunicação, lhes pedir um engajamento para benefício e ordem social em nosso 
país e sociedade brasileira. Diante do averiguado entre os envolvidos, estou sob suspeita de 
investigar por lógica e constatação em meu nome e risco. A família do atual técnico de vôlei 
Sr. [B.R.] e Sra. [V.M.], são descendentes de italianos e de outras miscigenações estrangeiras 
comprovadas em suas árvores genealógicas. Não somente foi registrado comportamentos de 
nepotismo e nazismo, como também usaram de meios oficiais de comunicação (rede de 
televisão) para enganar os cidadãos brasileiros com mentiras. Ou seja, são apátridos e estão 
criando armadilhas em desfavor de meninas e mulheres. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, com os seguintes fundamentos: (1) os fatos narrados na 
manifestação da noticiante são genéricos, inverossímeis e desconexos e carecem de elementos 
mínimos que mereçam até mesmo uma investigação preliminar; (2) art. 4º, inciso III, da 
Resolução nº 174/2017 do CNMP. A noticiante apresentou recurso; alegou, em síntese, o 
seguinte: acrescento que posso provar que um ou outro parente (primos) do lado materno estão 
cometendo incesto como consequência gravíssima, reprodução incestuosa. Digo também, sem 
teor de calúnia, que tenho um extenso grau de parentesco em diferentes estados, e seria um 
imenso desrespeito com minha árvore genealógica ser conivente com esse caos criminoso. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As questões, na perspectiva individual da 
noticiante, são importantes e relevantes. Entretanto, na perspectiva da atuação criminal do 
Ministério Público Federal em defesa da Sociedade, não há, na manifestação inicial e no recurso 
da noticiante, elementos mínimos que permitam iniciar uma investigação. Não provimento do 
recurso. Homologação do arquivamento.  

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

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
276. Expediente: 1.33.005.000724/2021-40 - Eletrônico  Voto: 2109/2022 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de declínio de atribuição do Ministério Público Estadual de 

Santa Catarina; descreve suposta irregularidade, informada através da Ouvidoria do MPE/SC, 
sem identificação do noticiante, que envolve publicidade para venda de armas de fogo, 
conforme propaganda feita em um shopping em Jaraguá do Sul/SC. Trata-se de um vídeo que 
mostra propaganda do shopping, cujo link para acesso não foi anexado a esta NF. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por entender que a conduta 
se restringiu à esfera administrativa, nos moldes do art. 33 da Lei nº 10.826/03. Promoção de 
arquivamento recebida como conflito de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). No caso, 
considerando que já houve o declínio de atribuições por parte do Ministério Público Estadual 
de Santa Catarina, resta configurado conflito de atribuições, uma vez que a situação trazida não 
se insere nas atribuições do MPF. Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento 
não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que 
continua sendo da Justiça Estadual (CC 45.483/RJ e 68.529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 
18 (tráfico internacional de arma de fogo). Nesse sentido, o Enunciado nº 86 da 2ª CCR: Não é 
de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes de posse, porte ou 
comércio, irregular ou ilegal, de arma de fogo, acessório ou munição, previstos na Lei nº 
10.826/03, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de competência federal ou tiver 
conexão com crime federal. Não há lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas autarquias. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal. Nesse contexto, verifica-se a atribuição do Ministério Público 
Estadual para persecução penal. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público CNMP, nos termos do precedente do STF: ACO 843/SP e Enunciado n. 15 
da Portaria PGR/MPF n. 732, de 16-09-2017: O conflito de atribuições entre Ministério Público 
Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no 
órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
considerando tratar-se de ato complexo. Remessa dos autos ao CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por receber a promoção 
de arquivamento como conflito de atribuições, com remessa ao Conselho Nacional do 
Ministério Público nos termos do voto do(a) relator(a). 
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Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
277. Expediente: JF/DVL-1001270-

89.2020.4.01.3811-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2212/2022 Origem: GABPRM2-GCF - 
GUSTAVO DE CARVALHO 
FONSECA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: VOTO VENCEDOR: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - 

IANPP. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO 
II). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o MPF ofereceu denúncia contra o réu 
como incurso no crime tipificado no 334 - A, §1°, IV do CP. 2. Consta dos autos que, em 
28-02-2019, na cidade de Córrego Danta/MG, durante operação policial intitulada 
"Asfixia", executada pela PM/MG, o acusado R.S.P., foi preso em flagrante; o veículo 
que o investigado conduzia transportava 26.000 (vinte e seis mil) maços de cigarros de 
diversas marcas oriundos do Paraguai, sem qualquer documento de internação regular dos 
mesmos no território nacional. 2.1 Segundo restou apurado, o denunciado admitiu a 
prática criminosa, alegando que fora contratado para conduzir o veículo carregado de 
cigarros, de Passos/MG a São Gotardo/MG, serviço pelo qual receberia R$ 300,00. 
Narrou, ainda, que desconhece o nome da pessoa que o contratou; não sabe quem é o 
proprietário do veículo utilizado na empreitada; tampouco quem são os proprietários dos 
cigarros. 2.2 Ao ser ouvido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, o proprietário do 
veículo utilizado na empreitada criminosa alegou que, 'no ano de 2015, comprou referido 
veículo para entregar mercadorias, (bolachas, biscoitos, etc.), sendo efetuado um 
financiamento em 24 meses, não se recorda ao certo. (') após um ano que estava com o 
veículo, quebrou sua perna esquerda e não conseguiu pagar o financiamento e vendeu o 
veículo para o Sr. A. C. R.. Que A. quitou o financiamento e entregou a ele todos os 
documentos do veículo. (') Que não tomou conhecimento dos fatos e que desde que 
vendeu o veículo para A., ele quitou o restante das parcelas e acreditou que já havia 
transferido o veículo para o nome dele. (') Que não tem nenhum envolvimento com a 
carga de cigarros apreendida, não tomou conhecimento de tal apreensão, não sabe onde 
foi adquirida e tampouco onde seria entregue os cigarros e que não conhece R. S. P.'. 2.3 
Em 05-12-2019 o Juízo Federal deferiu o pedido afastamento do sigilo das comunicações 
telefônicas requerido pelo MPF no aparelho de telefone celular apreendido em poder do 
investigado. Em 03-08-2020, o juízo recebeu a denúncia. 2.4 Quando do oferecimento da 
denúncia, o MPF recusou o oferecimento do ANPP; entendeu que 'a enorme quantidade 
de cigarros e o elevado valor do carregamento, bem como o fato de que o acusado agiu 
mediante remuneração e procurou ocultar a identidade dos demais envolvidos, tudo a 
evidenciar profissionalismo na prática criminosa''. 2.5. Após citação (03/01/2021), a 
defesa, no dia 24/02/2021, apresentou recurso nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 2.6 
Instado, o Procurador da República reiterou os fundamentos expostos anteriormente na 
denúncia, que indicam ser incabível o acordo no caso. Além disso, sustentou que o pedido 
de remessa ao órgão superior do MPF deveria ser indeferido, haja vista que 'a defesa não 
externou motivos minimante concretos para refutar a negativa ministerial'. 2.7 A 2a Vara 
Federal de Divinópolis indeferiu o pedido de remessa ao órgão superior do MPF e 
determinou o prosseguimento do feito. 2.8 O réu impetrou Habeas Corpus, para 
acolhimento do pedido de remessa dos autos ao órgão superior do MPF, conforme o art. 
28-A, § 14, do CPP. 2.9 No RHC nº 160105/MG, o Ministro Sebastião Reis Júnior 
deferiu, em decisão monocrática, 'o pedido liminar a fim de determinar a remessa dos 
autos à Câmara de Revisão do Ministério Público de Minas Gerais para oferta de acordo 
de não persecução penal, art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal'. 3. Remessa dos 
autos a esta 2a CCR/MPF, para pronunciamento sobre a validade ou não da recusa em 
ofertar o ANPP no caso. 3.1 A Relatora da 2ª CCR entendeu pela possibilidade do 
oferecimento do ANPP, já que não restou comprovado o profissionalismo na conduta do 
ora acusado, que, segundo consta, teria exercido apenas a função de motorista do veículo 
na empreitada criminosa. Citou ainda, precedente desta 2ª CCR em caso análogo 
(JFRS/POA-5054084-53.2020.4.04.7100-APN, Sessão de Revisão 813, de 21-06-2021, 
unânime). 4. Preliminarmente, peço vênia pra discordar sobre a semelhança do precedente 
citado pela il. Relatora e este caso. Nesse sentido, insta enumerar algumas diferenças entre 
os casos, quais sejam: (a) neste caso, os elementos de prova até então colhidos dão conta 
de que o réu sabia da carga de cigarros de importação proibida; (b) o percurso não era 
pequeno (a distância do trajeto, de Passos/MG a São Gotardo/MG é de 288 km); (c) no 
outro caso, Proc nº 5054084-53.2020.4.04.7100, o réu não tinha conhecimento da carga 
proibida; o percurso era de apenas 19 km; o outro réu, A. R., era o proprietário do 
caminhão, do depósito de veículo e dono das mercadorias. E estava envolvido em outras 
ações penais; havia uma associação criminosa dos outros réus, mas em relação ao réu 
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(motorista), não havia elemento algum de participação na associação criminosa. 4.1 Feito 
tais esclarecimentos, passa-se a análise do mérito: o art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP 
prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No caso, consta dos autos que a Polícia 
Militar abordou o veículo conduzido pelo denunciado, ocasião em que se constatou que 
estava carregado com grande quantidade de cigarros contrabandeados (26.000 maços); as 
circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto, além da tentativa de ocultar 
a identidade dos demais envolvidos) indicam a realização de venda de cigarros 
estrangeiros de forma profissional. 5.1. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo, de 
contrabando de cigarros de grande vulto: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, 
Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 5.2. Inviabilidade do oferecimento de acordo 
de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a 
medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no 
caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal 
profissional. 6. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto vencedor proferido pelo 
Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina 
Fonseca Frischeisen. 

 
278. Expediente: 1.00.000.001345/2022-49 – Eletrônico 

(JF-RJ-2010.51.01.801786-4-APE)  
Voto: 1932/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. Em 11-10-2007, o MPF 

ofereceu denúncia contra 14 (catorze) réus por formação de quadrilha (art. 288 do CP), 
estelionato majorado consumado e tentado (art. 171, § 3º, e na forma do art. 14, inciso II, do 
CP), em razão de reiterada falsificação e apresentação de documentos necessários à concessão 
de benefício previdenciário de auxílio-doença. As condutas criminosas praticadas foram: (a) 
intermediação e fornecimento de atestados médicos e documentos falsos para obtenção de 
benefícios previdenciários de forma ilegal; (b) apresentação da documentação falsa ao INSS 
para a concessão de benefício previdenciário indevido. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 
17-10-2007. Pena máxima cominada ao crime em questão: 5 anos, acrescidos de 1/3 (20 
meses); art. 14, II (menor fração, 1/3). Prescrição da pena em abstrato: 12 anos (art. 109, IV, 
CP). Citação por edital e suspensão do processo e da prescrição em 03-03-2008; MPF pede a 
citação pessoal dos réus G.D.F. da S. e J.S. da C. dos S. em 17-06-2019; citação pessoal ocorreu 
do réu G.D.F. da S. ocorreu em 12-07-2019; citação pessoa do réu J.S. da C. dos S. ocorreu em 
23-07-2019. No decorrer de mais de 10 (dez) anos de tramitação da ação penal, alguns réus 
foram beneficiados com a extinção da punibilidade na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 
e outros sentenciados. Houve o desmembramento dos autos. Em 16-04-2021, por se tratar de 
crime com pena mínima inferior a quatro anos, praticado sem violência ou grave ameaça, foi 
determinada a intimação do Ministério Público Federal para que examinasse a possibilidade de 
oferecimento de acordo de não persecução penal aos réus G.D.F. da S. (DN 15-03-1974) e J.S. 
da C. dos S. (DN 02-04-1961), nos termos do artigo 28-A do CPP, introduzido pela Lei n.º 
13.964/2019. Em resposta, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP em razão de o 
oferecimento e o recebimento da denúncia terem ocorrido há mais de 10 anos. As respectivas 
defesas dos réus G.D.F. da S. e J.S. da C. dos S. peticionaram com base no art. 28-A, § 14, do 
CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após 
o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em 
respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do 
CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor 
após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No caso, a 
denúncia foi recebida no dia 17-10-2007, 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 dos requisitos exigidos para celebração do acordo de não persecução penal, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 
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279. Expediente: 1.00.000.001375/2022-55 – Eletrônico 

(JF/SP-5004707-21.2019.4.03.6181)  
Voto: 1935/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia 

contra os réus pela prática das condutas tipificadas nos artigos 168-A, caput, e 337-A, I, na 
forma do art. 71, todos do CP; réus que, na condição de acionistas administradores de empresa 
do ramo têxtil, durante o ano-calendário de 2006 e 2007, deixaram de repassar à Previdência 
Social, no prazo legal, as contribuições recolhidas dos seus segurados empregados, e 
suprimiram e reduziram contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante 
omissão na folha de pagamento da empresa de segurados empregado e autônomo. Débito 
consolidado em 2019 no valor de R$ 997.566,95. O Juiz Federal recebeu a denúncia em 14-05-
2020. Parcelamento do débito formalizado em 17-09-2020. O MPF manifestou-se pelo não 
cabimento do ANPP no caso, uma vez que tratando-se de crime tributário, o parcelamento do 
débito junto à Receita Federal é mais benéfico aos réus do que o ANPP; sendo assim, não vê 
utilidade da formalização de proposta de acordo, neste momento (). A defesa do réu J.G.B. 
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; requereu a celebração de ANPP; ressaltou que 
o débito encontra-se parcelado. 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 14-05-2020, após a vigência da nova regra. 
Desta forma, cabe a aplicação da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 
desta 2ª CCR. Ultrapassada tal premissa, verifica-se no caso a peculiaridade de que os réus 
efetivaram o parcelamento do débito tributário perante a Receita Federal; circunstância 
reafirmada pelos mesmos nos autos e ratificada pela documentação apresentada. Nesse sentido, 
o parcelamento em vigor torna inócua a celebração de ANPP por parte do MPF, uma vez que 
uma das finalidades que se busca com a persecução penal nos crimes tributários, qual seja, o 
ressarcimento do débito, já foi alcançada. Além disso, o parcelamento do crédito tributário é 
causa de suspensão da exigibilidade e, consequentemente, da pretensão punitiva. Aliado a isso, 
não se mostra presente nessa situação específica o interesse processual do Ministério Público 
Federal, titular da ação penal, na celebração de ANPP referente a crédito tributário objeto de 
parcelamento em vigor e que está sendo cumprido pelos réus. Manutenção da negativa de 
oferecimento do ANPP.  

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

 
280. Expediente: 1.00.000.002023/2022-17 – Eletrônico 

(JFRS/SLI-5002012-37.2021.4.04.7106)  
Voto: 2110/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. AÇÃO EM FASE 

RECURSAL. RECEBIDOS OS AUTOS NO TRF 4ª REGIÃO, HOUVE A 
DETERMINAÇÃO DA BAIXA DO PROCESSO PARA QUE O MEMBRO OFICIANTE NO 
PRIMEIRO GRAU SE MANIFESTASSE ACERCA DO CABIMENTO DO ANPP. NÃO 
HOUVE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO DO 
ANPP APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 
ENUNCIADO N° 98 DA 2ª CCR. VERIFICAÇÃO, TAMBÉM, DO ÓBICE PREVISTO NO 
ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Incidente de ANPP (Proc nº 5002012-37.2021.4.04.7106): em 29-06-2021, a nova defensora 
encaminhou petição, na qual requereu a remessa dos autos à instância revisora do MPF para 
revisar a possibilidade de oferta de ANPP para a ré L.A.S.J. na Ação Penal nº 50000801-
14.2017.4.04.7103. Cabe fazer uma breve retrospectiva do IANPP (Doc 1, págs. 04-07). 1.1. 
Em 16-07-2021, o Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS determinou 
vista ao MPF para se manifestar sobre o pedido da defesa da ré. 1.2. Em 22-07-2021, o MPF 
requereu a remessa dos autos à 2ª CCR nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, em conformidade 
com entendimento do TRF/4ª Região (doc. 1, págs. 21-2). 1.3. Em 17-09-2021, o JF proferiu 
sentença, na qual julgou extinto o IANPP, sem resolução do mérito, por entender que a 
irresignação sobre o não oferecimento do ANPP deve ser veiculada no âmbito do MPF (art. 
485, inciso IV, do CPC, aplicado subsidiariamente). 1.4. Em 04-10-2021, a defesa da ré L.A. 
dos S. J. interpôs apelação (doc. 1, págs. 36-9). 1.5. Em 22-10-2021, o MPF ofereceu 
contrarrazões (págs. 50-4). 1.6. Em 19-11-2021, a Secretaria da Vara Federal remeteu os autos 
ao TRF/4ª (doc. 1. pág. 56). 1.7. Em 30-11-2021, foi proferida decisão monocrática pelo TRF/4ª 
Região, julgando prejudicada a apelação da ré, na qual era requerida reforma da sentença que 
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extinguiu, sem resolução de mérito, o INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL Nº 5002012-37.2021.4.04.7106/RS, relacionado à ACR nº 
50008011420174047103/RS, sob o fundamento de que a irresignação sobre o não oferecimento 
do ANPP deve ser veiculada no âmbito do próprio MPF, sendo desnecessária a intervenção do 
juízo. 5.1. Inclusive, na referida decisão resta expressamente consignado que: tem-se que 
manifestamente descabido o ANPP, na hipótese, por afrontar entendimento desta Corte e do 
Egrégio STF, nos termos da fundamentação, de modo que, inservível provimento de remessa 
do incidente ao órgão superior do Ministério Público Federal, já que decisão daquele órgão não 
produziria efeitos no julgamento da Apelação Criminal nº 50008011420174047103, que 
transitou em julgado em 19/08/2021. 1.8. Em 07-01-2022, a Secretaria da Vara Federal recebeu 
os autos do TRF/4ª (doc. 1, pág. 57) e abriu vista às partes do retorno dos autos (doc. 1, pág. 
59). 2. Cabe fazer uma breve retrospectiva da Ação Penal nº 50000801-14.2017.4.04.7103, na 
qual a ré L.A.S.J foi investigada pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, 
do CP), em razão do fornecimento de documentos falsos e informações falsas para que diversas 
pessoas obtivessem, indevidamente, benefícios previdenciários. 2.1. Em 14-03-2017, o MPF 
ofereceu denúncia contra as rés L.A.S.J., Técnica em Contabilidade, e E.R.C., segurada da 
Previdência Social, 2.2. O Juízo Federal condenou as rés às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) 
meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado o valor do dia-multa em 1/30 (um 
trigésimo) do salário-mínimo vigente em junho de 2015, corrigido monetariamente desde então. 
(págs. 324 ...) 2.3 Interposto recurso de apelação pela defesa da ré L.A.S.J. em 13-09-2019, os 
autos foram remetidos ao TRF/4ª Região. Em 16-06-2020, o Desembargador Federal, relator 
da Apelação Criminal, em decisão monocrática, de ofício determinou o retorno dos autos ao 
Juízo Federal para que o MPF se manifestasse a respeito da possibilidade do oferecimento do 
ANPP. 2.4. Em 06-10-2020,O Procurador da República oficiante manifestou-se pela negativa 
de celebração do ANPP, eis que o instituto restringe-se tão somente à fase pré processual (na 
fase do inquérito policial ou quando a denúncia ainda não foi recebida). 2.5. Em 13-10-2020, 
foi proferido despacho pelo Juiz Federal determinando a intimação da ré para regularizar sua 
representação, ante a renúncia da advogada; em seguida após a regularização, que fosse dada 
ciência da negativa de ANPP, na forma do art. 28-A, §14, do CPP. Considerando manifestação 
da DPU de que já atuava em processos relacionados a este, inclusive na defesa de outro corréu, 
com teses conflitantes, foi determinada a designação de defensor dativo à ré, em 11-03-2021. 
2.6. Em 19-06-2021, a defesa apresentou petição dirigida ao MPF com fundamento no art. 28-
A, §14, do CPP,. 3. Revisão no âmbito da 2ª Câmara de Coordenação de Revisão. 4. O 
Enunciado nº 98 da 2ª CCR dispõe que: É cabível o oferecimento de acordo de não persecução 
penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os 
requisitos legais, 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). 5. Diante do histórico 
processual delineado, verifica-se que tendo ocorrido o efetivo trânsito em julgado da decisão 
condenatória, conforme verificado no andamento processual da Ação Penal 5000801-
14.2017.4.04.7103/RS, inviável o oferecimento do ANPP nessa fase processual. 5.1. Cabe 
registrar, ainda, que a ré L.A.S.J. responde a cerca de 11 (onze) ações penais, no âmbito federal 
e estadual, algumas já com trânsito em julgado, o que reforça a inviabilidade do ANPP. 6. 
Importante ressaltar, por oportuno, que o recurso apresentado em face da negativa de celebração 
de ANPP, por si só, não suspende o andamento processual da ação penal, exceto se tal 
determinação foi expressamente exarada pelo Juízo Federal, o que não se deu no presente caso. 
7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento 
e adoção das providências cabíveis.  

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

 
281. Expediente: 1.00.000.009081/2022-71 – Eletrônico 

(JF/MA-1011771-81.2019.4.01.3700)  
Voto: 1945/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

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: Em 
26-10-2018, M.S.S., foi presa em flagrante após sacar a importância de R$ 3.816,00 referentes 
ao benefício de seguro-defeso em nome de outra pessoa, mediante a apresentação de carteira 
de identidade e licença para a pesca amadora falsas, na agência da Caixa Econômica Federal 
no Município de Santa Luzia do Paruá/MA. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 19-09-
2019. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP em razão de não ser possível após 
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o recebimento da denúncia. A defesa, na primeira oportunidade, 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 19-09-2019, 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 pelo 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 acordo de não persecução penal, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
282. Expediente: 1.00.000.009830/2022-61 – Eletrônico 

(JFRJ/NTR-5010599-03.2021.4.02.5102)  
Voto: 2056/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o MPF ofereceu 

denúncia contra S.B..S.S., e L.S.R.; imputando a S.B..S.S, o crime do art. 297 do CP; e a L.S.R, 
o crime do art. 304 do CP, a saber: No dia 05-02-2017, durante ação de fiscalização do tráfego 
aquaviário na praia de Camboinhas, no Município de Niterói/RJ, o denunciado L.S.R., 
apresentou às autoridades náuticas Carteira de Habilitação de Amador (CHA) com indícios de 
falsificação (excesso de números de inscrição e erros no tamanho da letra). Em consulta ao 
Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA), constatou-se que o registro 
apresentado não existia; L.S.R., declarou às autoridades náuticas que foi auxiliado pelo 
despachante S.B..S.S., no ano de 2013, para obter sua carteira de habilitação. O Juízo Federal 
recebeu a denúncia em 19-10-2021. O MPF entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP, 
eis que nenhum dos réus confessou a prática do delito em sede de inquérito policial. A defesa 
do réu L.S.R., quando da resposta à acusação, peticionou com base no art. 28-A, §14, do CPP. 
Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Em relação à ausência de confissão formal, cumpre 
esclarecer que não há óbice para que a confissão seja realizada durante a negociação do ANPP, 
dado a confissão ser parte integrante do acordo. É interessante, ainda, observar que o sobre o 
tema, tem-se a Orientação Conjunta 03/2018 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: 11 Em todos os casos, cabe 
ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as 
respectivas cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e 
circunstanciada da infração. Ademais, nos termos do recente Enunciado 98/2ª CCR: É cabível 
o oferecimento de acordo de não persecução penal [...] devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente 
a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 13.964/19. Dessa forma, verifica-
se que, em princípio, a ausência de confissão formal quando da oitiva no Inquérito Policial não 
configura obstáculo ao oferecimento de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara, e análise dos 
demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem 
para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.  

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

 
Não Homologação de Acordo De Não Persecução 
283. Expediente: 1.00.000.010512/2022-42 – Eletrônico 

(JF-GRU-5000221-77.2022.4.03.6119)  
Voto: 2182/2022 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IANPP. RÉU 

DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART 33, C/C ART. 40, 
INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA 
MÍNIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA [5 ANOS E 10 
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MESES] SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 28-A DO CPP PARA 
OFERECIMENTO DE ANPP [4 ANOS]. NÃO CABIMENTO DE ANPP. 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução 
Penal - IANPP. Em 11-02-2022, o MPF ofereceu denúncia contra o réu C. V. O., C. P. A., 
e C. E. C., (nigerianos), como incurso no crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso I, 
da Lei nº 11.343/06 (tráfico internacional de drogas), pela sua relação com os seguintes 
fatos: (I) no dia 16-01-2022, nas dependências do Aeroporto Internacional de SP, em 
Guarulhos/SP, os cidadãos africanos C. V. O., C. P. A., e C. E. C., foram presos em 
flagrante quando se preparavam para embarcar em voo internacional, com destino final 
Adis Ababa/Etiópia; (II) C. V. O., trazia consigo e transportava, para fins de comércio e 
entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, 5.007 g (cinco mil e sete 
gramas) de cocaína, acondicionadas no interior de volumes/pacotes que estavam ocultos 
(colados por fita adesiva ao corpo) sob as vestes; (III) C. P. A., razia consigo e 
transportava, para fins de comércio e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros 
no exterior, 5.006 g (cinco mil e seis gramas) de cocaína, acondicionadas no interior de 
volumes/pacotes que estavam ocultos (colados por fita adesiva ao corpo) sob as vestes; 
(IV) C. E. C., trazia consigo e transportava, para fins de comércio e entrega de qualquer 
forma a consumo de terceiros no exterior, 3.321 g (três mil trezentos e vinte um gramas) 
de cocaína, acondicionadas no interior de volumes/pacotes que estavam ocultos (colados 
por fita adesiva ao corpo) sob as vestes em interrogatórios prestados na fase policial, B. 
Y.; (V) em sede de interrogatório policial, os acusados exerceram o direito constitucional 
ao silêncio. 1.1. O Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, em 10-03-
2022, entendeu que os réus não preenchem os requisitos para o oferecimento de ANPP, 
com os seguintes fundamentos: (1) o instrumento não é suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP) o qual, além de equiparado a hediondo, não 
preenche o requisito objetivo de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (art. 28-A, caput, 
do CPP; (2) há elementos probatórios indicando conduta reiterada ou profissional no 
transporte de drogas (movimentos migratórios); (3) expressiva quantidade de 
entorpecentes de elevado valor econômico e envolvimento de três pessoas (com a 
utilização da mesma forma de ocultação das drogas), denotando a prestação de serviços à 
organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, o que igualmente afasta 
o interesse da formalização do acordo (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). 1.2. Em 15-02-
2022, antes do recebimento da denúncia, o Juízo Federal da 5ª Vara Federal de 
Guarulhos/SP determinou a notificação dos denunciados para oferecerem defesa prévia; 
ainda, deferiu o pedido do MPF para realização de perícia e/ou qualquer outra medida para 
acesso aos dados armazenados nos aparelhos eletrônicos apreendidos 1.3. Em 23-02-2022, 
o Juízo Federal revogou a prisão preventiva do réu C. P. A. 1.4. Em 18-03-2022, o Juízo 
Federal manteve a prisão cautelar do réu C. V. O. 1.5. Em 28-03-2022, a Defensoria 
Pública da União em Guarulhos/SP apresentou defesa prévia em relação aos acusados C. 
V. O., e C. E. C.; na oportunidade, suscitou o cabimento do ANPP ao réu C. E. C.; 1.6. O 
Juízo Federal recebeu a denúncia; além disso, indeferiu o pedido da defesa de remessa dos 
autos ao MPF para oferecimento do ANPPe ao órgão superior desta instituição. 1.7. Em 
10-05-2022, a Defensoria Pública da União em Guarulhos/SP interpôs recurso junto a esta 
2ª CCR, com base no art. 28-A, § 14, do CPP, entendendo cabível o oferecimento do 
ANPP ao réu C. E. C., pelos seguintes motivos: (a) fere a presunção de inocência supor 
que os réus façam parte de organização criminosa em razão de seus movimentos 
migratórios anteriores sem considerar que eles não possuem quaisquer antecedentes 
criminais; (b) a perícia não aferiu o grau de pureza da droga apreendida, requisito 
indispensável para que se tenha a exata dimensão do perigo a que foi exposto o bem 
jurídico tutelado, qual seja a saúde pública; (c) a pena mínima em abstrato, considerando 
a causa de aumento da transnacionalidade e a minorante do tráfico privilegiado, é inferior 
a 4 (quatro) anos. 1.9. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 2. No que se refere ao requisito 
da pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP, deve-se levar em consideração a pena 
mínima cominada ao crime; e, também, as causas de aumento (a fração mínima de 
aumento) e de diminuição de pena (fração máxima de diminuição). De outra parte, deve-
se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e a 
classificação jurídica do crime, feitas pela denúncia (art. 41 do CPP). No caso, a denúncia 
classificou a conduta da ré no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A 
pena mínima do crime do art. 33, é de 05 anos de reclusão. Cabe considerar a fração 
mínima da causa de aumento (1/6 = 10 meses); o que totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, 
considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se que a pena mínima 
cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior 
a 04 anos). 2.1. Em relação à questão da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º 
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do art. 33 da Lei nº 11.343/06, os fatos e suas circunstâncias, até este momento processual, 
apurados e descritos na denúncia, não se enquadram nos requisitos ali previstos. 2.2. Por 
fim, cabe reiterar os demais fundamentos do Procurador oficiante, em especial, de que há 
elementos probatórios indicando conduta reiterada ou profissional no transporte de drogas 
(movimentos migratórios 'ID Num. 239768269 - Pág. 1/2 e Num. 239768271 - Pág. 1/2), 
o que denota a prestação de serviços à organização criminosa voltada ao tráfico 
internacional de drogas. 3. Não cabimento do ANPP. 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 não 
homologação de Acordo de Não Persecução, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-geral da republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-geral da republica 
Titular do 2º Ofício 

 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Subprocurador-geral da republica 
Titular do 3º Ofício 

 
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00236573-2022| 
ATA DA SEXCENTÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 20 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 14h30, teve início a 604ª Sessão Ordinária de Revisão, 

realizada de forma presencial/videoconferência. Participaram os Membros: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Nicolao Dino de 
Castro e Costa Neto, Membro titular; Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro titular; Darcy Santana Vitobello, Membro suplente; Nívio de 
Freitas Silva Filho, Membro suplente; todos Subprocuradores-Gerais da República; e Marcus Vinícius Aguiar Macedo, Membro suplente, Procurador 
Regional da República. 

Nos processos de relatoria de Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício 
e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nicolao Dino, participaram da votação, Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Julieta 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, participaram da votação,  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nicolao Dino, titular do 
2º Ofício; nos processos de relatoria de Darcy Santana Vitobello, participaram da votação, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício 
e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nívio de Freitas, participaram da votação, Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; e nos processos de relatoria de Marcus Vinícius Aguiar Macedo, 
participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício. 

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas; 
foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000343/2016-87 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 314 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistente em construção residencial concluída, depósito, chiqueiro e uma fossa comum, na Fazenda Ribeirão, às margens 
da Barragem Bico da Pedra, zona rural do município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) O 
Laudo Técnico nº 053/2020-CNP/SPPEA concluiu que a construção residencial dista cerca de 64 (sessenta e quatro) metros da cota maximorum, portanto 
fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) 
o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre 
o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 
e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 
62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem 
considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso 
ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 
44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 
Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na 
Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- AMAZONAS Nº. 1.13.000.000013/2022-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 76 – 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. BIOMA AMAZÔNIA. PARQUE NACIONAL DO ACARI. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito 
criminal, de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/98, imputado a E. G. F., consistente 
em destruir 5,17 (cinco vírgula dezessete) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no entorno do Parque Nacional do Acari, unidade 
de conservação federal, sem autorização da autoridade competente, no Município de Apuí/AM, tendo em vista que, conforme consignou o Membro 
oficiante, a intervenção é considerada de pequena monta, consideradas as proporções amazônicas, e a regeneração da vegetação local se dará 
naturalmente, já que a atividade foi embargada. 2. Não cabe o arquivamento quanto ao aspecto cível, considerando não haver nos autos a comprovação 
de quitação integral da multa expressiva aplicada, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como se tratar de tutela de direitos transindividuais 
indisponíveis, meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida de todos, de preservação para as 
presentes e futuras gerações (art. 125 da CF), sendo necessária a continuação nestes próprios autos para se verificar o cumprimento da sanção 
administrativa. 3. Devem ser efetuadas diligências perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito ou conversão da multa 
em outra obrigação diversa. Em caso de negativa, deve-se instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito ou com 
estipulação de outra obrigação pertinente, sob pena de sua inclusão do nome da autuada no Cadin, em dívida ativa ou, ainda, protesto do título oriundo 
da multa em cartórios de protesto. Recomenda-se, ainda, a observar o lapso prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da 
Súmula 467 do STJ. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito criminal, e pela não homologação do arquivamento, quanto ao aspecto cível. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do (a) 
relator (a). Vencido do Subprocurador-Geral da República, Dr. Nicolao Dino, que divergiu parcialmente, votando pela continuidade da persecução penal, 
considerando tratar-se de Parque nacional, objeto de especial preservação, região que sofre problema sistêmico de devastação. 3) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001143/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 440 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. CRIADOURO/CATIVEIRO. INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito do art. 60 da Lei 9.605/98, consistente em instalar 9 (nove) tanques para 
atividade de carcinicultura, sem autorização do órgão ambiental competente, em área localizada na Comunidade Mocooca, no interior da Resex Maracanã, 
no Município de Maracanã/PA, tendo em vista que as consequências ao meio ambiente para fins de persecução penal não são expressivas, pois os tanques 
estavam sendo preparados para futura introdução de camarão cinza (Litopenaeus vannamei), que não chegou ocorrer, não se desenvolvendo a atividade 
no local, que acabou sendo desativada em razão do auto de embargo, conforme constatou o ICMbio, em vistoria promovida após a autuação. Precedente: 
1.20.000.000913/2020-30 (Voto nº: 2253/2021/4ª CCR, 592ª Sessão Revisão-ordinária - 25.8.2021). 2. Na esfera cível, a conduta (instalar obra 
potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais) configura ilícito ambiental de considerável envergadura em face da aplicação de multa no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em detrimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida de todos (art. 225 da CF). Por isso, em atenção à autonomia das instâncias, necessária a continuação do feito nestes próprios autos 
para: a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral 
quitação da multa, bem como instar a autarquia ambiental federal a promover TAC para fins de pagamento do débito e medidas educativas, inclusive 
com participação do infrator em curso sobre a importância de preservar o meio ambiente, bem como a prestação de serviços comunitários. Em caso de 
não quitação do débito, promover a inclusão do nome do autuado no Cadin, em dívida ativa ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios, 
com a recomendação de observância do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) 
alternativamente, promover TAC ou, se for o caso, ação civil pública visando à responsabilização ambiental. Precedente: NF criminal 
1.23.000.001311/2018-73 (591ª SO). 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito criminal, com determinação de prosseguimento do feito, nestes próprios autos, 
para apuração da questão na esfera cível (do item 2). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pela homologação 
parcial do arquivamento, nos termos do voto do (a) relator (a). Vencido do Subprocurador-Geral da República, Dr. Nicolao Dino, que divergiu 
parcialmente, votando pela continuidade da persecução penal, considerando tratar-se de Reserva Extrativista (RESEX), espaço territorial protegido, 
região que sofre problema sistêmico de devastação. 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001696/2021-74 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 580 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. RESEX CUINARANA. JUDICIALIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar eventual prática de crime tipificado no art. 50-A da Lei 9.605/98, atribuída, em tese, a M. T., por destruir 5,62 (cinco vírgula sessenta e dois) 
hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), no interior de unidade de conservação Federal, Resex Cuinarana, sem 
autorização da autoridade ambiental competente, no Município de Magalhães Barata/PA, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: 
(i) a persecução penal pode ser obstada diante do inexpressivo impacto ambiental, consideradas as proporções amazônicas e a regeneração natural da 
vegetação local, já que a atividade foi embargada; e (ii) inexiste registro de outros procedimentos em nome do investigado por ilícitos da mesma natureza. 
2. Quanto ao aspecto cível: (i) a questão se encontra judicializada por meio da Ação Civil Pública nº 1001282- 47.2022.4.01.3904, perante a Subseção 
da Justiça Federal em Castanhal/PA, conforme peça inicial e protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado nº 11 da 4ª 
CCR; e (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, 
com a aplicação de multa e o embargo da área para quaisquer atividades, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando 
desnecessária a adoção de medidas adicionais pelo MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido do Subprocurador-Geral da República, Dr. Nicolao Dino, 
que divergiu parcialmente, votando pela continuidade da persecução penal, considerando tratar-se de Reserva Extrativista (RESEX), espaço territorial 
protegido, região que sofre problema sistêmico de devastação. 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000618/2022-80 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 637 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
EXTRAÇÃO IRREGULAR. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98, 
consubstanciado na destruição de 19 (dezenove) ha de floresta amazônica sem licença válida, ocorrido em Acrelândia/AC, tendo em vista que: (i) a área 
em apreço é de tamanho considerável, não se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR; e (ii) havendo indícios de autoria e materialidade 
nos autos, suficientes ao oferecimento de denúncia, a avaliação da valoração da ação e do resultado revelam serem impositivas a responsabilização pelo 
crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que autorizam o prosseguimento da persecução penal. Precedentes: 
1.23.000.000514/2020-67 (578ª SO); 1.23.000.000514/2020-67 (578ª SO); e 1.13.000.002797/2020-28 (577ª SO). 2. Necessidade de se dar efetividade 
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à responsabilização ambiental, com a devida reparação do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 3. Voto pela não homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.34.012.000794/2020-91 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 705 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. ZONA COSTEIRA. DERRAMAMENTO 
DE FLUÍDO SINTÉTICO DE COMPLEMENTAÇÃO. PETROBRAS. BACIA DE CAMPOS. MUNICÍPIO DE BÚZIOS/RJ. 1. Não cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar infração ambiental praticada pela empresa Petrobras S/A, consistente no lançamento ao mar de 
0,036 (zero vírgula zero trinta e seis) m³ de mistura oleosa (fluido sintético de complementação), em mar aberto, instalação NS-41-ODN I, Bloco Sapinhoá 
da Bacia de Santos, situado no Campo de Búzios/RJ, tendo em vista que, apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora, 
é difícil prever com precisão os impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo. 
Mesmo em pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos 
marinhos, comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao 
meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano 
em razão de determinadas atividades potencialmente poluidoras 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 7) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000870/2018-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 757 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
GESTÃO AMBIENTAL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 4ª CCR. 1. 
Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as ações e omissões da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) concernentes ao 
Projeto de Transparência das Informações Ambientais da 4ª CCR, tendo em vista que: (i) esta Câmara divulgou, em 15/04/20, os resultados e a análise 
evolutiva dos órgãos e entidades avaliados na segunda fase do Ranking da Transparência Ambiental, orientando que medidas judiciais fossem propostas 
e disponibilizando a minuta da inicial para a proposição de Ação Civil Pública; (ii) a Lei de Acesso à Informação (LAI) baseada na publicidade e a Lei 
Geral de Proteção de Dados amparada na necessidade do resguardo da privacidade se convergem mutuamente, uma vez que essa lei potencializa as 
obrigações de transparência, em conformidade com o disposto em seu art. 25, qual seja: 'os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e 
estruturado para o uso compartilhado, com vistas (...) à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral', regulamento correlato ao art. 
8º, § 3º, III, da Lei de Acesso à informação, isto é: 'É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
(...) de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, (...) sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede 
mundial de computadores (internet)'; e (iii) conforme relatório de avaliação do Projeto, expedido em 18/03/2022, o órgão acatou parcialmente as 
especificações para a disponibilização das informações, em desconformidade com a Recomendação nº 11/2018/MPF, de maneira que não se promoveu 
de modo satisfatório a adequada implantação de transparência das informações ambientais que gerencia. Precedentes: IC nº 1.30.001.001597/2020-67 
(594ª SO); IC nº 1.17.000.001286/2018-25 (566ª SO), ambos da 4ª CCR, e IC nº 1.30.001.001635/2018-67 (CIMPF - 10/02/2021), nos termos do voto-
vista apresentado pela Conselheira Luiza Frischeisen. 2. Não foi completamente atendida a solicitação para a disponibilização das seguintes informações: 
áreas embargadas, arrecadação de multas e autorização de exploração florestal (Autex), restando pendências relacionadas ao detalhamento e ao formato 
dos dados disponibilizados, conforme especificado no relatório do projeto, anexo ao voto. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.34.012.000923/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 591 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. ZONA COSTEIRA. DERRAMAMENTO DE FLUÍDO HIDRÁULICO BIODEGRADÁVEL (STACK MAGIC). 
PETROBRAS. BACIA DE CAMPOS. MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o 
derramamento de 0,04 (zero vírgula zero quatro) m³ de fluido hidráulico biodegradável Stack Magic no mar, por falha no Blowout Preventer, Poço 
Marítimo sondagem marítima 7- SLL-5RJS, na instalação NS-41-ODNI, da Bacia de Santos, no Município de Maricá/RJ, tendo em vista que: (i) apesar 
da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora, é difícil prever com precisão os impactos na biodiversidade marinha, uma vez 
que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo. Mesmo em pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas persistentes 
no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a adoção de 
medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 101/DF, da 
relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano em razão de determinadas atividades potencialmente poluidoras; e (ii) considerando 
as diversas notícias de vazamentos em plataformas marítimas e a aplicação de expressiva multa administrativa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), sem comprovação de efetivo pagamento, tem-se conduta ilícita de considerável envergadura, em detrimento do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida de todos, (art. 225 da CF). Por isso, revela-se necessária a 
continuação do feito para: a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para 
constatar se houve integral quitação do débito e, em caso de negativa, instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito 
sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a 
recomendação de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) promover ação 
civil pública visando à reparação por dano ambiental (considerando-se que a empresa se situa na cadeia causal do dano), bem como a interrupção de suas 
atividades lesivas e irregulares. Precedentes: NF Cível nº 1.30.002.000079/2021-05 (593ª SO) e IC nº 1.28.000.001351/2017-58 (595ª SO). 2. Voto pela 
não homologação do arquivamento, determinando o retorno dos autos ao Procurador da República oficiante, facultando-se requerer a designação de outro 
membro para atuar no feito, com fundamento na sua independência funcional. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 9) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA Nº. JF/PR/CUR-5010684-27.2022.4.04.7000-ANPP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 764 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. AÇÃO PENAL. MEIO 
AMBIENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI Nº 12.850/2013. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. 1. Trata-se 
de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal consistente na recusa do MPF em apresentar o referido instituto nos autos da Ação Penal nº 5071018- 
61.2021.4.04.7000 na qual o réu foi denunciado pela prática do crime do artigo 2º, caput, combinado com o §4º, incisos III e V, da Lei nº 12.850/2013 
(Lei de Organização Criminosa) tendo em vista que integrava uma organização criminosa, de caráter transnacional, voltada à prática do crime de 
contrabando. 2. Diante da ausência de crime ambiental conexo, a matéria especificamente tratada neste procedimento extrapola os limites da competência 
da 4ª CCR, sendo afeta às atribuições da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR). 3. Voto pelo não conhecimento do Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal, com remessa dos autos à 2ª CCR, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
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colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do Incidente de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. JF/TXF/BA-1002508-85.2020.4.01.3313-IPL - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 803 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98 c/c art. 2º da Lei nº 
8.176/91 decorrente da extração de areia numa área de 4,67 (quatro vírgula sessenta e sete) ha aproximadamente sem autorização legal, fato consumado 
em data anterior a abril/2015, em Alcobaça/BA, tendo em vista que : (i) o delito do art. 55 da Lei 9.605/98 se encontra fulminado pela prescrição, nos 
nos termos do art. 109, V, do CPB; e (ii) o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) afirmou que a atividade foi suspensa na propriedade 
há algum tempo e a área se encontra coberta por gramíneas, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES 
Nº. 1.11.000.000387/2017-11 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 838 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. ATERRO SANITÁRIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possíveis 
irregularidades, frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), apontadas no projeto de implantação do aterro sanitário e estação de 
transbordo do município de Penedo/AL, tendo em vista que: (i) a Lei 12.305/2010 estabelece, em seu art. 10, que incumbe ao Distrito Federal e aos 
Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios; e (ii) os autos não revelam que a área do aterro sanitário esteja 
situada no interior de UC Federal ou protegido/administrado por órgãos federais, ou que faça parte de terrenos de marinha e seus acrescidos, corpo hídrico 
federal, terras indígenas, comunidades tradicionais ou de assentamentos do Incra, nem de bem tombado pelo Iphan e de seu entorno, sítios arqueológicos 
e pré-históricos ou cavidades naturais subterrâneas, inexistente, portanto, ausente lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou 
empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, atribuir 
o feito ao do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação da declinação 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). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES Nº. 1.11.000.001148/2015-17 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
733 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Alagoas para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a 
existência e o funcionamento de Estação de Tratamento de Esgoto no Município de Barra de Santo Antônio/AL, tendo em vista que: (i) o objeto dos 
autos envolve o acompanhamento de obra pública de interesse eminentemente local, qual seja, a construção de Estação de Tratamento de Esgoto, 
administrada pela entidade autárquica municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sendo que a não conclusão da obra prejudica especificamente 
o município em questão; e (ii) o Ministério das Cidades informou que o município não possui empreendimento de esgotamento sanitário no âmbito do 
PAC Saneamento, ausente, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência 
da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 1.22.000.002623/2021-37 (Voto nº: 2680/2021/4ª CCR, 594ª SO - 29.9.2021). 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação 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). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.12.000.000209/2022-
11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 929 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE AREIA. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos delitos dos artigos 2º da Lei 8.176/91 e no artigo 55 da Lei 
9.605/98, em razão do transporte de irregular de 1,5 m3 (um vírgula cinco metros cúbicos) de areia, pela lancha denominada Vascaíno II, sem autorização 
ambiental, no Município de Afuá/PA, tendo em vista que, conforme informado pelo Ibama, não há dano expressivo ao meio ambiente, o transporte era 
para subsistência do próprio infrator, na construção de sua casa, bem como não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou 
medidas administrativas para a prevenção do ilícito, como advertência e apreensão do material, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta. 
2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000075/2022-
01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 933 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO CADASTRO 
TÉCNICO FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta 
prática de crime de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), 
atribuída a empresa Império Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., que teria inserido informações falsas quanto ao seu porte econômico no exercício 
2019/2020, no Cadastro Técnico Federal (CTF), ao se qualificar como microempresa, quando na realidade a empresa seria de médio porte, tendo em 
vista que a conduta praticada não revela lesão expressiva ao meio ambiente. Precedente: NF Criminal nº 1.14.007.000280/2021- 88 (601ª SO). 2. Quanto 
ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, como aplicação 
de multa e notificação para que fosse corrigida a informação no referido sistema, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-
se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 1.14.013.000044/2022-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 875 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL E ARQUITETÔNICO. TOMBAMENTO. IGREJA SÃO BERNARDO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada com o 
objetivo de verificar o Processo de Tombamento da Igreja São Bernardo (Matriz), localizada no Município de Alcobaça/BA, tendo em vista que: (i) o 
Iphan consignou que o bem objeto da proposta de tombamento não preenche satisfatoriamente os requisitos necessários para o tombamento em nível 
federal, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 25/37 e na portaria que instituiu a Política de Patrimônio Cultural Material do Iphan; e (ii) após a análise do 
breve histórico disponível e do inventário IPAC/SIC (Nota Técnica n. 119/2020/COTEC IPHAN-BA), não se verificou valor artístico excepcional que 
justifique seu tombamento em nível federal. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
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remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000678/2021-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 873 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL E 
ARQUEOLÓGICO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NORMA MUNICIPAL. DISPENSA DE CONSULTA AO IPHAN. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento preparatório instaurado para apurar a notícia de instituição de norma pelo Município de Cariacica/ES que dispensaria a consulta ao 
IPHAN/ES nos processos de licenciamento ambiental, tendo em vista que o citado município, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, supriu a necessidade de regulamentação da necessária salvaguarda de bens acautelados em âmbito federal em processos de licenciamento 
ambiental, visto que o Decreto Municipal nº 257/2021 estabeleceu critérios a serem seguidos pelo órgão municipal licenciador para observação da 
Instrução Normativa nº 001/2015 IPHAN/ES. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL Nº. 1.21.000.000275/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
807 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. RETIRADA DE CURVAS DE NÍVEL. 
RETENÇÃO DE ÁGUA. EROSÃO DO SOLO. ASSENTAMENTO ESTRELA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
ocorrência de eventuais irregularidades/danos ambientais no lote 67, do Assentamento Estrela, no Município de Campo Grande/MS, mais especificamente 
a suposta retirada de curvas de nível do local, o que teria ocasionado retenção das águas pluviais e a erosão do solo, tendo em vista que: (i) o INCRA 
informou que, após vistoria no local, não foram encontrados indícios que comprovem a existência de ocorrência de danos ambientais no sobredito lote; 
e (ii) o IMASUL, por meio do Parecer Técnico - PT n.º 079/2021, concluiu que não foi detectado o dano ambiental objeto deste procedimento, pelo que 
não se verifica irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nesses autos, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000633/2022-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 813 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. SISPASS. 
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos 
no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de dados falsos no Sistema de Controle e Monitoramento 
da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), referente a 02 (dois) passeriformes nativos da fauna brasileira (anilhas com prazo de validade 
vencido), no município de Caeté/MG, tendo em vista que: (i) o número diminuto de aves (duas), somado à ausência de reincidência, não indicam a 
existência de inclinação comercial do criador, nem a prática de adulteração das anilhas; e (ii) não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo 
ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001618/2021-70 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 932 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. TERRAS DA UNIÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto 
no art. 39 da Lei 9.605/98, em razão do corte de (02) duas árvores em terras da União, em área de preservação permanente, no Município de Cometá/PA, 
tendo em vista a ausência de dano ambiental expressivo, a madeira ter sido utilizada para fins não comerciais (construção de quarto para uma criança), 
bem como não haver evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, a persecução penal pode ser obstada no presente caso, considerando o Princípio 
da Subsidiariedade em direito penal, nos termos da Orientação nº 1 da 4ª CCR. 2. Considerando a informação nos autos de que o local, terra da União, 
está na posse de particulares que alegam ser proprietários, o membro oficiante determinou a notificação da SPU, com cópia integral do procedimento, 
para a adoção de providências cabíveis quanto à ocupação indevida da área de domínio federal, seja pelo representante, seja pelo representado. 3. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000185/2012-14 - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 885 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS. 
GLEBA CURUAÉS. ÁREAS DESMATADAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do Laudo de Desmatamento e Degradação, 
elaborado pelo Observatório Ambiental de Altamira, encaminhado pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo do município, onde 
é noticiado grande quantidade de áreas desmatadas em terras públicas federais (Gleba Curuaés), no Estado do Pará, tendo em vista que, considerando a 
diversidade do objeto de cada um dos autos de infração elencados na documentação remetida, a diversidade de localização geográfica e autores e a fim 
de otimizar as providências que deverão ser adotadas, foi determinado o desmembramento deste procedimento em vinte novas notícias de fato, com 
trâmite perante a 4ª CCR e atribuição cível, uma para cada auto de infração, com cópia digital integral do presente procedimento em cada uma delas. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI Nº. 1.27.005.000030/2021-18 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 811 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FAZENDA 
REALENGO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento investigatório criminal instaurado para apurar informação de 
que determinados eventos da natureza (erosão laminar intensa - voçorocas) estariam, em tese, sendo agravadas por atividades desempenhadas pela 
Fazenda Realengo, o que ampliaria o desgaste natural do solo e acarretaria, por conseguinte, em prejuízos às pequenas propriedades dos povos que moram 
nos "baixões", no Município de Palmeira do Piauí/PI, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo ICMBio, a competência para atuar sobre a área 
objeto da representação inaugural cabe a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR); e (ii) os fatos em análise não 
acarretam prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, 
inciso IV, da Constituição Federal. Precedente: 1.13.000.002573/2019-82 (597ª Sessão Revisão- ordinária - 17.11.2021). 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de 
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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). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL-RS Nº. 1.29.002.000286/2021-72 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 853 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de 
representação anônima, para apurar eventual prática de queimada irregular na borda do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, localizado 
no Município de Cambará do Sul/RS, tendo em vista que, instado a se manifestar, o NGI Aparados da Serra Geral - ICMBio informou que: a) os fatos 
noticiados tratam de ação planejada denominada "Queima Prescrita", realizada no dia 17.8.2021 em áreas regularizadas, ou seja, já adquiridas, no interior 
do PARNA Serra Geral, conforme previsto no Planejamento anual Físico-Financeiro do Fogo/2021, conforme Processo ICMBio 02127.002950/2020-20 
(SEI n. 8252566); b) a queimada foi executada por brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais e Agentes Temporários Ambientais 
contratados por aquela Autarquia, atingindo área de 142 hectares, localizada entre a Trilha do Tigre Preto/Pedra do Segredo, borda sul do Cânion Fortaleza 
e estrada de acesso ao estacionamento; e c) o objetivo da ação é reduzir o material combustível, consistente em capim seco acumulado após geadas em 
área sem realização de queimadas há cerca de 20 anos, a fim de evitar incêndios florestais capazes de afetar o meio ambiente e comprometer a segurança 
dos funcionários e visitantes/turistas, além de controle de espécies exóticas. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu 
anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000160/2007-89 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 783 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL. ARQUITETÔNICO. BEM TOMBADO. ANTIGA FÁBRICA DE TECIDOS COMETA. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o estado de conservação do conjunto arquitetônico tombado, remanescente da antiga Fábrica de 
Tecidos Cometa, localizada no Meio da Serra, no Município de Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) instado a se manifestar, o Iphan/RJ informou que 
se encontra em execução o Projeto de Requalificação Urbana para o conjunto arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos Cometa; (ii) as medidas adotadas 
pelo Iphan relativamente ao cronograma da normatização para intervenções e fiscalizações nas áreas tombadas e de entorno no Município de Petrópolis, 
bem como à revisão da Portaria nº 213/1996 para abranger a área tombada, com a explicitação dos valores identificados no Processo de Tombamento 
0662-T-62, questões abrangidas no bojo do Inquérito Civil nº 1.30.007.000310/2018-15; (iii) segundo a Secretaria de Obras e Regularização Fundiária 
do Município de Petrópolis, o procedimento de regularização fundiária para o conjunto fabril da antiga Fábrica Cometa de Tecidos, encontra-se em 
execução pelo Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto de Terras e Cartografia-ITERJ, por meio do processo administrativo nº E- 02/150.400/2005; 
e (iv) o Membro oficiante instaurou o Procedimento Administrativo nº 1.30.007.000045/2022-43 para acompanhar a execução do Projeto de 
Requalificação Urbana do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico em comento. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.000753/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 796 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE DO IBAMA (SISDOF). FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. DEPÓSITO DE PRODUTO FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 46 da Lei nº 9.605/98 e no art. 299 do Código Penal por prestar informações falsas no Sisdof, 
consistente na identificação do saldo virtual de 6,62 (seis vírgula sessenta e dois) m³ de madeira sem de fato existir no pátio do estabelecimento, fato 
ocorrido em Porto Velho/RO, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo membro oficiante, trata-se de irregularidade administrativa de pequena 
monta; (ii) as consequências para o meio ambiente não foram desarrazoadas, sendo que a persecução penal pode ser obstada considerando as 
circunstâncias do caso concreto, nos termos da Orientação nº 01/4ª CCR; e (iii) quanto ao âmbito civil, inexistem evidências nos autos de omissão do 
órgão ambiental que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da 
conduta por meio de multa. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.001320/2012-22 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 941 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no 
licenciamento ambiental da obra "Duplicação da Av. Diomicio Freitas", no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista a judicialização da questão 
por meio de ajuizamento, pelo MPF, da Ação Civil Pública n° 5021528-86.2020.4.04.7200/SC, em trâmite na Seção Judiciária de Santa Catarina, 
conforme cópia da petição inicial anexa, que demonstra abrangência integral do objeto do presente feito, em conformidade com o Enunciado nº 11 desta 
4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000147/2022-15 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 935 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NÃO HOMOLOGADO PELA 4ª CCR. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato cível instaurada a partir de representação, pela qual o Condomínio Grand Trianon insurge-se contra o ajuizamento da ACP nº 5016993- 
12.2014.4.04.7205, pelo membro do MPF, designado para atuar como longa manus da 4ª CCR, em tramitação perante a 1ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Blumenau/SC, tendo por objeto a paralisação imediata das obras e demolição da construção irregular do Condomínio Grand Trianon, em 
área de preservação permanente, bem como a reparação dos danos ambientais havidos em decorrência da não homologação do Termo de Ajustamento 
de Conduta, celebrado nos autos do IC nº 1.33.001.000176/2010-35, que teve seu arquivamento homologado pela 4ª CCR (433ª SO), em virtude da 
judicialização do feito, tendo em vista que: (i) o ajuizamento da presente ACP se deu em virtude da não homologação do TAC pela 4ª CCR, considerado 
o entendimento já consolidado no Enunciado nº 16 da 4ª CCR (antigo Enunciado nº 01); e (ii) conforme pontuou o Membro oficiante, foi instaurado o 
IC nº 1.33.001.000431/2016-35 para apurar a regularidade dos estudos e procedimentos promovidos pelo Município de Blumenau/SC, para fins de 
regularização ambiental das construções localizadas em áreas de preservação permanente, às margens do Rio Itajaí-Açu, o qual sofre influência da maré. 
2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
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nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000444/2020-51 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 795 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA PINDOTY. 
INVASÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão da retirada de vegetação no interior da 
Terra Indígena Pindoty (Gleba Conquista), localizada em Balneário Barra do Sul/SC, tendo em vista que o objeto foi judicializado por meio de ação de 
reintegração de posse nº 5027604-36.2014.4.04.7201 em favor da Funai abarcando o suposto investigado, o qual consta nominalmente como um dos 
invasores da referida TI, segundo cumprimento de sentença e informações obtidas no Sistema Único, em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR por 
analogia, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no apuratório. 2. Em procedimento semelhante, diante da constatação de que a 
questão já se encontrava judicializada e contava com a participação ativa do MPF, foi promovido o arquivamento do IC e determinada a instauração de 
procedimento de acompanhamento (IC nº 1.33.005.000469/2019-11). 3. Consta nos autos o IPL 5005587-59.2021.4.04.7201 para tratar dos mesmos 
fatos na esfera penal. 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
5. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para exercício de sua função 
revisional quanto a eventual questão de sua temática, decorrente do ilícito ora em apuração. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000144/2012-94 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
843 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em impedir regeneração natural, com plantio de soja e milho e criação de gado, no Sítio 
Esperança, situando às margens da UHE Capivara (Rio Paranapanema), em Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em 
vista que: (i) as intervenções encontram-se fora da faixa da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da 
Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente 
desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal 
finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários 
dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 
(602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios 
do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante 
na hipótese de representação sigilosa e ausente de dados. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. DPF-BAR/BA-IPL-00144/2017 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 724 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. PARQUE NACIONAL (PARNA) DAS NASCENTES DO RIO 
PARAÍBA. ZONA DE AMORTECIMENTO. CULTIVO DE SOJA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível 
ocorrência do tipo penal capitulado no art. 48 da Lei 9.605/98, atribuído, em tese, a A. J. K., por impedir ou dificultar a regeneração natural à zona de 
amortecimento do Parna das Nascentes do Rio Parnaíba, em área de 320 (trezentos e vinte) ha, na Fazenda Paraíso, em Formosa do Rio Preto/BA, com 
cultivo de soja, sem autorização, em descumprimento de embargo interposto em 2004 e autuado em 05 de março de 2015, tendo em vista que, após o 
retorno dos autos pela 4ª CCR (593ª SO): (i) o Ibama informou que a área foi excluída dos limites do Parna Nascentes do Rio Parnaíba, pela Lei 
13.090/2015, que entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2015, e que a atividade foi regularizada no Inema, que emitiu licença ambiental em 2017, 
havendo a área sido desembargada (PRM-BRA-BA-00001030/2022); (ii) concluiu a autoridade policial que, em face do que ficou demonstrado nas 
declarações prestadas nos autos e demais documentos carreados, não há elementos suficientes capazes de comprovar o suposto crime; (iii) impende 
ressaltar o problema existente relativo à delimitação da área do Parna das Nascentes do Rio Parnaíba. Primeiramente, a área concernente ao suposto delito 
já estava sendo ocupada antes mesmo da criação do parque, e, após a sua criação, não houve a desapropriação. O investigado tinha tanto a posse quanto 
a propriedade, ao que consta, devidamente registrada. A área fora embargada no ano de 2004, porém a Lei n. 13.090/2015 alterou os limites da UC, 
excluindo do seu perímetro a área em análise (SR/PF/PI-00144/2017- TPL); e (iv) conforme o Membro oficiante, a área foi excluída dos limites do Parna 
Nascentes do Rio Parnaíba, bem como regularizada pelo proprietário junto ao órgão ambiental, o que dificulta a caracterização do delito ou, ao menos, 
faz cessar a continuidade delitiva; (v) no que toca à ocorrência do suposto crime anteriormente à emissão de licença ambiental, resta prescrita a pretensão 
punitiva quanto ao tipo do art. 48 da Lei 9.605/98, nos termos do artigo 109, V, do CP; e (vi) com relação ao crime previsto no art. 40 da Lei n. 9.605/95, 
observa-se que a área sequer havia sido incorporada à UC, o que faz excluir a elementar, descaracterizando a ocorrência do tipo penal (SR/PF/PI-
00144/2017-TPL). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1001599-12.2020.4.01.3000-IP - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 590 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RESERVA LEGAL. SENA 
MADUREIRA/AC. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Acre para atuar em inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito 
previsto no artigo 50-A da Lei nº 9.605/98, consistente em destruir 8,95 (oito vírgula noventa e cinco) hectares de floresta nativa, em área de reserva 
legal, sem autorização da autoridade competente, no interior Projeto de Assentamento Dirigido Boa Esperança, no Município de Sena Madureira/AC, 
tendo em vista que: (i) conforme relatório de fiscalização do Ibama, a área em questão é privada, restando, para a total liberação das obrigações junto ao 
Incra; (ii) a mera formalidade de solicitação, por parte dos beneficiários, de certidão de liberação das condições resolutivas já exauridas, não havendo 
portanto, lesão direta praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência 
da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF; e (ii) a fiscalização pelo Ibama não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça 
Federal e a atribuição do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 163 
 

 
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. 

 

órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE ALTAMIRA-PA Nº. JF-ATM-IP-1001060-53.2020.4.01.3903 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 774 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. BIOMA DA AMAZÔNIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos dos arts. 48 e 50 da Lei 9.605/98, consistentes na degradação de 44,83 ha (quarenta e quatro 
vírgula oitenta e três hectares) de floresta nativa em terras objeto de especial proteção do Bioma Amazônico, mediante fogo e conversão em área 
agropecuária (formação de pasto), e no impedimento de regeneração natural de vegetação e/ou floresta, sem autorização do órgão competente, em área 
localizada no interior do Sítio Liberdade, no município de Altamira/PA, tendo em vista que: (i) o autuado J.A.L transferiu a posse do imóvel para C.A.A 
em março/2015, sendo que o laudo pericial n. 292/2022 INC/DITEC/PF e imagens de satélites demonstram que não houve desmatamento na área até 
abril/2015, o que comprova que o autuado não é o autor dos delitos, mas sim o novo posseiro/proprietário; (ii) ocorre que C.A.A. foi denunciado pelos 
crimes dos arts. 48 e 50-A da Lei 9.605/98, praticados entre dezembro de 2016 e julho de 2017, ensejando o processo criminal n. 1001334-
17.2020.4.01.3903, tendo o Membro oficiante Aditado a Denúncia, para incluir na Ação Penal os fatos aqui apurados (AIA de 2015), que configuram os 
crimes dos arts. 48 e 50 da Lei de Crimes Ambientais (nos termos do aditamento). 2. Por outro lado, além de não haver comprovação nos autos da 
quitação da multa aplicada no valor de R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), tem-se ato ilícito de considerável envergadura, 
em detrimento da flora do Bioma da Amazônia. Por isso, em atenção à autonomia das instâncias, além de serem necessárias medidas reparatórias na 
esfera civil: a) cabe a realização de diligências perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito ou conversão da multa em 
outra obrigação diversa. Em caso de negativa, deve-se instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito ou com estipulação 
de outra obrigação pertinente, sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou ainda protesto do título oriundo da multa em 
cartórios de protesto, com observância do lapso prazo prescricional de 5 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) 
promover ação civil pública visando à reparação por dano ambiental. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento 
específico para atuação na esfera cível, inclusive ajuizamento de ação civil pública para fins de reparação do dano ambiental. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-5000718-81.2019.4.03.6124-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 588 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO. UHE ILHA SOLTEIRA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO E IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a autoria 
e materialidade dos crimes previstos nos artigos 38 e 48 da Lei n° 9.605/98, consistentes na destruição de Área de Preservação Permanente do reservatório 
da UHE Ilha Solteira, e no impedimento da regeneração natural 570,80 m² (quinhentos e setenta vírgula oitenta metros quadrados) de vegetação nativa, 
em razão da construção/instalação de uma churrasqueira, mesa fixa com bancos em madeira e duas cercas de arame, uma delas com portão, no Lote 41, 
do Loteamento Pousada da Paz, localizado no Município de Santa Fé do Sul/SP, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo em vista que: (i) 
conquanto o investigado tenha removido quase todas as intervenções, não promoveu a retirada de uma pequena cerca de arame existente no início da 
divisa à esquerda, conforme laudo pericial, sendo que os impactos da intervenções permanecem, até porque não foi efetuada a recuperação integral da 
área degradada; (ii) os danos ao meio ambiente não podem ser vistos isoladamente, porquanto compõe um todo lesivo à APP do loteamento em questão, 
que assim analisados não são inexpressivos, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, revelando a necessidade da continuidade da 
persecução penal, com a análise da possibilidade de propositura de ANPP; (ii) na esfera cível, se faz necessária a adoção de medidas aptas à recuperação 
integral do meio ambiente, atentando-se que o laudo pericial descreve a existência de diversas casas, piscinas, cimentados, jardins, pomares e demais 
áreas integrantes de condomínios, além de fazendas que desenvolvem atividade agropecuária ocupando as áreas de preservação permanente na região, 
sendo que, para a efetividade da recomposição, esta deve ser integrada, priorizando as áreas que apresentam edificações impermeabilizando o solo, a fim 
de constituir corredor ecológico e restabelecer as funções ambientais previstas em lei para as APPs, razão pela qual os peritos recomendaram um 
planejamento integrado para a mitigação dos danos da ocupação das margens do reservatório envolvendo a concessionária de energia. 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-
0800233-89.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 708 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe 
a suspensão, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos do art. 20 da Lei 4.947/1966 e art. 48 
da Lei 9.605/98, consistentes na ocupação clandestina de área da União (praia e Terreno de Marinha) e na construção de imóvel em Área de Preservação 
Permanente (restinga) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), localizado na Rua Boa Viagem, nº 54, Praia de Boa Viagem, Povoado 
Saco, Município de Estância/SE, de propriedade de G. A. S., tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP nº 
800454-77.2017.4.05.8502, que definirá questões relativas à existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo Parquet 
Federal para fins de persecução penal; e (ii) a solução da controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação típica do fato e imprescindível 
para o exercício da pretensão punitiva na esfera criminal, pois depende saber se o terreno é área de preservação permanente cuja complexidade exige 
resolução na esfera civil, evidenciada pela necessidade de realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA 
TURMA, DJe 05/05/2020); Precedentes: JF-SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ-0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. 
Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da 
pretensão punitiva), considerando que no presente caso o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal 
permanente cuja consumação protrai/estende no tempo, renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial que apura a 
prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, consistente em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos se verificou 
a atipicidade da conduta, por ausência de comprovação de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União, conforme Relatório 
da Polícia Federal. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 (um) ano. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 (um) ano, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800272-86.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 804 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO SACO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE. APP. RESTINGA FIXADORA DE 
DUNAS. TERRENO DE MARINHA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe a suspensão, pelo 
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prazo máximo de até 1(um) ano, de inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, em razão da construção 
de imóvel possivelmente em APP (restinga) e terreno de marinha, na Praia do Saco (Povoado Boa Viagem), no Município de Estância/SE, por analogia 
aos arts. 93 do CPP e 62, IV, da LC 75/93, tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP n. 0800439- 
11.2017.4.05.8502, que definirá questões relativas à existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo MPF; e (ii) a solução 
da controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva na esfera 
criminal, pois pendente a definição se o terreno é área de preservação permanente ou não,questão cuja complexidade exige a realização de exames 
técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020). Precedente: JF-SE-INQ-0800142- 62.2021.4.05.8502 
(601ª Sessão Revisão-ordinária, de 23/02/2022). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da pretensão punitiva), 
considerando que o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal permanente, cuja consumação se estende no 
tempo, renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial que apura a prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, 
consistente em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos, constatou-se a atipicidade da conduta, pois a elementar 
subjetiva do tipo (invasão) não está presente por ausência de comprovação de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União 
(praia). 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL por até 01(um) ano, no tocante ao delito ambiental, e pelo arquivamento quanto ao delito de 
invasão de terras da União. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da suspensão de IPL 
por até 01(um) ano, no tocante ao delito ambiental, e pelo arquivamento quanto ao delito de invasão de terras da União, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002139/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 823 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental ocasionado por obra com desmatamento e aterro de área perto de curso de igarapé que 
atinge Área de Preservação Permanente - APP do Rio Negro, em Manaus/AM, tendo em vista que: (i) o IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas realizou fiscalização e concluiu que "nenhum ilícito ambiental foi constatado no interior do Condomínio Alphaville I", ressaltando ainda que 
a incompletude das informações dificultam a localização exata do suposto ilícito; (ii) foi informado, ainda, que a obra já está em estágio avançado e que 
não houve intervenção em APP; e (iii) o referido órgão ambiental salientou que o condomínio supracitado possui toda a sua área cercada por muros e a 
supressão vegetal é solicitada e autorizada, individualmente, para cada lote de terreno particular. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício, representação anônima ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.003181/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 828 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ZONA COSTEIRA. MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS/BA. OCUPAÇÃO. BARRACAS DE PRAIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar o descumprimento de acordo realizado em 2015 nos autos da Ação Civil Pública n. 41964-11.2014-4.01.3300, entre o Município 
de Madre de Deus/BA e os empreendedores (barracas de praia), visando ao ordenamento do espaço público na orla do Município, tendo em vista que: (i) 
apesar de determinada a retirada imediata de todas as barracas no local tradicionalmente ocupado, foi restabelecido o acordo judicial e emitida autorização 
para ocupação, a titulo precário, da orla do Município de Madre de Deus por 40 (quarenta) permissionários; e (ii) não há registro de dano ambiental 
decorrente da ocupação nem de reflexos desta à fauna, flora ou à saúde pública, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000126/2006-27 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 760 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA. 
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta invasão e danos ambientais em área de 
preservação permanente pelo Hotel Jardim Atlântico Resort (construção de deck e tendas de madeira na praia sem prévia autorização), no Município de 
Ilhéus/BA, tendo em vista que é necessário solicitar informações atualizadas à SPU e ao IBAMA acerca da regularidade do empreendimento/existência 
de dano ambiental. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos para diligências. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001798/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 3390 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS. POSSÍVEL PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. 1. Não cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar possível perfuração de poço artesiano sem a devida licença do órgão competente, em frente ao Taiba beach 
resort, em São Gonçalo do Amarante/CE, tendo em vista que: (i) consoante relatório de fiscalização do Ibama, existe obra no local sinalizada com placa 
indicando autorização ambiental 112/2020 - SEMACE e licença de instalação 05/2020 - Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo do 
Amarante (SEMURB), sendo que os trabalhadores presentes no local informaram que a obra se trata de implantação do loteamento Morro do Chapéu e 
que o poço artesiano somente será escavado após sua finalização; e (ii) posto isso, e considerando que, em matéria ambiental é mais importante prevenir 
do que recompor os danos ou buscar indenização do que for irrecuperável, e uma vez que não há cópia da licença de instalação ou autorização expedidas, 
faz-se necessário o retorno dos autos para que o órgão fiscalizador (SEMACE) esclareça se o poço artesiano previsto está devidamente autorizado e/ou 
há requerimento em trâmite no órgão competente. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000454/2021-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 290 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
IBAMA. ACESSO À INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de 
dificuldade de acesso às informações disponibilizadas pelo IBAMA ao público externo pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, tendo em vista 
que, não se vislumbrando propriamente ilegalidades ou irregularidades na atuação do Instituto, a justificar a deflagração de inquérito civil, foi determinada 
a instauração de procedimento administrativo para acompanhamento da implementação no SEI-Ibama de funcionalidade que permitirá ao público em 
geral ter acesso direto ao conteúdo de todos os documentos que instruem os processos eletrônicos da Autarquia, sem a necessidade de cadastro ou qualquer 
outra condição prévia, por simples consulta pública realizada pela internet, com ressalvas apenas aos documentos que, por lei, possuem informação de 
acesso restrito (Diretriz nº 12 do Provimento CMPF Nº 4/2018). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, § 1º da Resolução 87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO 
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FEDERAL Nº. 1.16.000.001133/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
736 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. MULTAS AMBIENTAIS. CONCESSÃO DE DESCONTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar eventual ilegalidade na concessão de desconto e na celebração do Acordo Substitutivo nº 9736651/2021 entre o IBAMA e a 
Petrobras, haja vista notícia de que o decréscimo seria de 60% e o remanescente seria destinado à Força Nacional, o que, em tese, incorreria na violação 
da juridicidade, tendo em vista que, conforme consignado pelo IBAMA, não houve a formalização do acordo e não há intenção por parte do instituto de 
formalizá-lo nos mesmos moldes, o que implica reconhecimento da perda do objeto. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003344/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 585 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
LEGALIDADE E PUBLICIDADE DA DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DA CE/MMA. 1. Não tem competência a 4ª CCR para revisar promoção de 
arquivamento em procedimento preparatório instaurado, no âmbito da PR-DF, para apurar irregularidade no funcionamento da Comissão de Ética do 
Ministério do Meio Ambiente CE/MMA, consistente na designação de seus membros fora do processo seletivo interno e sem transparência, tendo em 
vista que a questão diz respeito ao exame de eventual violação aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade de atos administrativos praticados 
por órgão ambiental, ou seja, se refere à gestão do órgão (ambiental), não sendo o caso de gestão direta do meio ambiente, como ocorre no controle das 
políticas públicas ambientais, de modo que não há indícios de irregularidades atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pelo 
encaminhamento dos autos para a 1ª CCR, para eventual exercício de sua competência revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 
1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000199/2018-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 649 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. ZONA COSTEIRA. VAZAMENTO DE FLUÍDO SINTÉTICO. PETROBRAS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar danos ambientais provocados pelo vazamento de 180,93 m³ (cento e oitenta vírgula noventa e três metros cúbicos) de fluído sintético na 
instalação SS-60 (Pride RJ), Poço Exploratório Baleia Franca, Campo Jubarte, no Município de Marataízes/ES, operado pela Petrobras, e pelo vazamento 
de mais 317 l (trezentos e dezessete litros) na mesma área, tendo em vista que: (i) em razão do primeiro vazamento, o órgão ambiental considerou os 
danos ao meio ambiente moderados e aplicou multa no valor de R$ 8.192.000,00 (oito milhões cento e noventa e dois reais), com posterior recomendação 
de redução para R$ 2.501.000,00 (dois milhões quinhentos e um mil reais), e, relativamente ao segundo, considerou os danos ambientais pouco 
significativos e aplicou multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (ii) acerca da primeira autuação, laudo técnico elaborado pela Marinha do Brasil considerou 
os danos ambientais como sendo moderados, passíveis de impactar o assoalho marinho, devido à baixa capacidade de dispersão do produto lançado; (iii) 
considerando as diversas notícias de vazamentos em plataformas marítimas e inúmeras multas aplicadas à Petrobras, que somente aqui 'somam' o total 
expressivo de R$ 2.509.000,00 (dois milhões quinhentos e nove mil reais), sem comprovação de efetivo pagamento, tem-se conduta ilícita de considerável 
envergadura, em detrimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida de 
todos, (art. 225 da CF). Por isso, revela-se necessária a continuação do feito para: a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, com realização 
de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito e, em caso de negativa, instar a autarquia ambiental 
federal a promover TAC de parcelamento do débito sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título 
oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos 
termos da Súmula 467 do STJ; e b) promover ação civil pública visando à reparação por dano ambiental (considerando-se que a empresa se situa na 
cadeia causal do dano), bem como a interrupção de suas atividades lesivas e irregulares. Precedentes: NF Cível nº 1.30.002.000079/2021-05 (593ª SO) e 
IC nº 1.28.000.001351/2017-58 (595ª SO). 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 1.20.001.000012/2013-17 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 779 – Ementa: CONSULTA SOBRE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. CALCÁRIO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). 1. Não cabe manifestação do Colegiado acerca da 
solução jurídica adotada no caso concreto pelo Membro oficiante, consistente na análise de TAC já firmado, conforme documentação acostada aos autos 
e que visa recuperar área degradada pela ilegal exploração mineral, situada na zona rural do Município de Cáceres/MT, tendo em vista que é matéria 
adstrita às atribuições do procurador natural. Precedente: 1.30.009.000050/2010-01 (560ª SO - Relator: Dr. Nicolao Dino). 2. Não se trata de promoção 
de arquivamento, ato suscetível de manifestação colegiada, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93, nem de notificação do representante. 3. Voto pelo 
não conhecimento da consulta. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da consulta, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001263/2019-31 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 555 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. FUNDAÇÃO RENOVA. PROTEÇÃO SOCIAL DAS 
PESSOAS NOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de informações prestadas pelo Núcleo dos Direitos do 
Cidadão pelo Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) Girassol acerca da morosidade do atendimento da Fundação Renova, em relação às 
medidas a serem adotadas em relação ao Programa de Proteção Social às pessoas nos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão. 2. 
A matéria especificamente tratada neste procedimento extrapola os limites da competência da 4ª CCR, sendo afeta às atribuições da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão (PFDC). 3. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com remessa dos autos à PFDC, para o eventual 
exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000340/2016-
43 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 505 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em edificação de uma residência, um chiqueiro, um bebedouro concretado, uma cocheira e dois currais, às 
margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista 
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que: (i) O laudo Técnico nº 203/2020-CNP/SPPEA concluiu que a edificações estão fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, 
em conformidade com o parâmetro disposto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou 
a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, 
tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 
4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 
1.22.013.000279/2010-40 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 868 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO. SÍTIO. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar, com intuito preventivo, a existência de atividade de mineração em áreas de sítios arqueológicos 
localizados em Itajubá, Botelhos, Paraisópolis e Conceição dos Ouros, área de atribuição dessa PRM, após longa fase procedimental, tendo em vista que: 
( i) não restou demonstrada a ocorrência de atividades de mineração nas áreas fiscalizadas, conforme se observa das informações da Polícia Militar 
Ambiental de forma concludente; (ii) o IPHAN noticiou a existência de oito sítios arqueológicos no perímetro em voga, dos quais três ainda não estavam 
homologados; (iii) o MPF expediu Recomendação para que fossem concluídos os procedimentos incompletos; (iv) citado instituto acatou a 
Recomendação demostrando a fase em que se encontrava o trâmite legal, ficando, por exemplo, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri como curadora dos bens arrecadados no resgate arqueológico realizado em Conceição dos Cocos; e (v) o IPHAN vem executando as providências 
administrativas adequadas para salvaguardar o patrimônio cultural na região, portanto, não se vislumbra, ao menos nesse momento, a necessidade de 
adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000042/2016-55 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 878 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PATRIMÔNIO 
ESPELEOLÓGICO E PALEOBIOLÓGICO. CAVIDADE NATURAL. GRUTA TAMBORIL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo 
instaurado com o objetivo de acompanhar o processo de tombamento da Gruta do Tamboril, localizado em imóvel particular, na Fazenda Tamboril, no 
Município de Unaí/MG, tendo em vista que: (i) o IPHAN não vislumbrou a integração da gruta num conjunto paisagístico que alcance todas as 
características e requisitos para a 'declaração de paisagem cultural', manifestando-se no sentido de irrelevância histórico- cultural ou religiosa (falta de 
apropriação humana) da cavidade natural subterrânea; (ii) após diligências realizadas junto ao IBAMA, ao ICMbio e à Prefeitura de Unaí, todas as 
instituições afirmaram que o melhor instrumento legal para desempenhar a proteção da caverna é a criação de uma RPPN - Reserva Particular do 
Patrimônio Natural; e (iii) a superficiária firmou com o ICMBio termo de compromisso, assumindo a responsabilidade cabível pela integridade ambiental 
da RPPN Caverna do Tamboril. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000798/2021-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 819 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO 
DEFESO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática do delito descrito no art. 34, parágrafo 
único, inciso III, da n° Lei 9605/1998, devido à pesca de 01 (um) kg de espécimes da ictiofauna regional, no entorno da Reserva Extrativista Ipaú- 
Anilzinho, em período proibido (defeso), tendo em vista que: (i) o pescado e os petrechos de pesca foram apreendidos e inutilizados, podendo ser obstada 
a persecução penal, considerando as circunstâncias do caso concreto, nos termos da Orientação nº 01/4ª CCR; (ii) não há evidências de omissão do órgão 
ambiental, que adotou medidas administrativas (aplicação de multa, apreensão e inutilização dos produtos) para a repreensão e prevenção do ilícito, com 
o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta; e (iii) inexiste registro de outros procedimentos em nome do investigado por ilícitos da mesma 
natureza. Precedente: 1.23.000.000732/2021- 82 (598ª SO); 1.23.000.000116/2022-11 (601ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001249/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 712 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PRODUÇÃO DE ESTACAS SEM AUTORIZAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para verificar as providências cabíveis quanto às investigações (IPL's nº 
40/2015.000372-6; 40/2015.000376-8; 40/2015.000374-7 e 40/2015.000368-2) que tramitam na Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA) 
sobre questões ambientais em relação à Empresa Vale e Biopalma, no Município de Santa Luzia do Pará/PA, tendo em vista que: (i) os ilícitos ambientais 
(produção de estacas sem autorização) não foram praticados pela referida empresa, mas praticados por particulares no interior de áreas vinculadas à 
empresa; e (ii) nos quatro IPL, foram ajuizadas as respectivas ações penais pelo Ministério Público do Estado do Pará perante a Justiça do Estado. 2. 
Contudo, na esfera cível, não ficou claro se houve a recuperação da área ou se há ação judicial buscando que a empresa supratranscrita repare o dano 
ambiental causado em sua propriedade. Logo, devem ser solicitadas informações atualizadas e vistoria in loco à autoridade ambiental competente. 3. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento na esfera criminal, e pela continuidade das investigações, nos próprios autos, em relação à esfera cível. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.003.000440/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 850 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: 
PRM-REDENÇÃO/PA. SUSCITADO: PRM-ALTAMNIRA/PA. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Tem atribuição a PRM de Altamira/PA para atuar em notícia de fato cível instaurada a 
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partir de desdobramento do IC nº 1.23.003.000185/2012-14, para apurar eventual dano ambiental, consistente em destruir 28,76 (vinte e oito vírgula 
setenta e seis) hectares de floresta nativa, bioma amazônico, sem autorização de órgão ambiental competente, supostamente no Município de São Félix 
do Xingu-PA, tendo em vista que: (i) não obstante constar no AI nº 9061128-E, anexado ao IC supracitado (fl. 216, Vol. 2 do pdf anexado à aba 
informações complementares), que o perímetro onde foi realizada a conduta infringente à normativa ambiental ser pertencente ao Município de São Félix 
do Xingu-PA, a equipe de fiscalização do IBAMA reconheceu através do Relatório de Fiscalização que houve um erro na designação do local da infração 
quando da lavratura do AI supracitado, "sendo na realidade o Município de Altamira conforme coordenadas geográficas do centroide da área destruída 
constantes do Auto de Infração"; e (ii) consignou o Membro suscitante que, após a realização de pesquisa de georreferenciamento, observou-se que a 
área de coordenadas geográficas nº 6°10'48" S 53º28'52" W, referentes ao AI em análise, efetivamente pertence ao Município de Altamira-PA, conforme 
imagem cartográfica acostada aos autos. 2. Voto pela atribuição do Membro suscitado (PRM- Altamira/PA) para atuar no feito. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.007.000071/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 606 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. BALNEÁRIO 
DE CURRAIS. TERRENO DE MARINHA. INVASÃO. MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a invasão de terreno de marinha, no Balneário de Currais, zona costeira do Município de Matinhos/PR, informação constante de ação de usucapião, 
tendo em vista que: (i) apesar da reprovabilidade da ação de invasão de bem da União, não foi constatada a ocorrência de dano ambiental na área 
reivindicada por particular em Ação de Usucapião, processo n. 5010114-27.2011.4.04.7000, em curso perante a 11ª Vara Federal de Curitiba; (ii) a SPU 
está adotando as medidas administrativas cabíveis quanto à invasão de área pertencente à União, tendo inclusive lavrado auto de infração contra o invasor; 
e (iii) a invasão de terras da União pode caracterizar o crime tipificado no art. 20 da Lei n. 4.947/66, razão pela qual foi encaminhada cópia dos autos à 
Superintendência da Polícia Federal para instaurar termo circunstanciado, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 
Nº. 1.25.007.000116/2019-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 818 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MANGUEZAL. CONSTRUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA. ILHA RASA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano 
ambiental decorrente da construção de casa em alvenaria em área de preservação permanente, na Ilha Rasa, área de propriedade da União, em 
Guaraqueçaba/PR (Auto de Infração Ambiental n.º 115673-IAT), tendo em vista que: (i) no âmbito do Inquérito Policial n.º 5052731-21.2019.4.04.7000, 
o autuado declarou que é morador nativo do local há quarenta e oito anos, é pescador artesanal e apenas reformou a antiga casa que já existia; (ii) conforme 
laudo de perícia do inquérito policial n.º 5052731- 21.2019.4.04.7000, a construção possui aproximadamente 120 m² de área coberta, sendo cerca de 60 
m², formada na parte inferior por estruturas de sustentação, está inserida em área de manguezal e em local antropizado, sendo observadas outras 
construções/moradias nas adjacências; (ii) o IAT informou que o processo administrativo n.º 14.420.717-5 tramita regularmente e que o Relatório 
Conclusivo foi encaminhado para deliberação da Diretoria; (iii) a SPU informou que estão sendo tomadas providências acerca do caso e que se confirmada 
a impossibilidade de regularização (patrimonial) da utilização do imóvel, serão promovidas as ações fiscalizatórias cabíveis; (iv) considerando as 
providências em curso nos órgão administrativos competentes, mostra-se dispensável a continuidade do inquérito civil. 2. O fato foi objeto do inquérito 
policial n.º 5052731- 21.2019.4.04.7000, arquivado após constatação de prescrição do crime tipificado no art. 48 da Lei n.º 9.605/98 e de ausência de 
indícios de autoria com relação à prática do crime tipificado no art. 40 da Lei n.º 9.605/98. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR Nº. 1.25.009.000213/2015-11 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 722 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE E A UNIÃO (FUNASA). CONSTRUÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar inquérito civil instaurado para apurar eventuais 
irregularidades na execução de convênio firmado entre o Município de Tuneiras do Oeste e a União, através da FUNASA, visando a construção de aterro 
sanitário (Convênio 0566/2009 - SIAFI 728869), tendo em vista que tal temática é afeta às atribuições da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, em 
conformidade com o que dispõe os §§ do artigo 2º da Resolução nº 20/96 do Conselho Superior do MPF. 2. Registre-se que, possíveis irregularidades 
referentes ao funcionamento do aterro sanitário já foram objeto de análise e deliberação da 4ª CCR, por ocasião da 472ª SO, que homologou a declinação 
de atribuições ao MP Estadual (472ª SO). 3. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com o encaminhamento dos autos para a 1ª 
CCR, para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 
REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-
RS Nº. 1.29.006.000209/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 797 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
PORTO. ALTERAÇÃO NA FUNCIONALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a modificação de instalação 
portuária (Pátio Triângulo) que era licenciada para estacionamento de caminhões em atendimento a condicionante nº 2.31 da Licença de Operação e 
estava sendo utilizada para armazenamento de toras sem a devida formalização perante o processo de licenciamento, fato ocorrido em Rio Grande/RS, 
tendo em vista que: (i) o nível de gravidade ambiental foi considerado mínimo pelo Ibama (nível A), não havendo indicativo de ocorrência de efetivo 
dano a motivar eventual reparação em sede civil; (ii) inexistem evidências nos autos de omissão do órgão ambiental que adotou medidas administrativas 
para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio de multa; e (iii) a atividade portuária, 
como um todo, encontrar-se amparada por licença ambiental, pelo que não se vislumbra, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de qualquer 
outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO Nº. 1.30.001.002216/2021-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
681 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. 
COMPOSTAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. 1. Tem atribuição o Ministério Público estadual para atuar em inquérito civil instaurado 
para apurar a inexistência da prática de compostagem na gestão dos resíduos sólidos no Município do Rio de Janeiro, com danos permanentes ao meio 
ambiente, tendo em vista que: (i) a compostagem dos rejeitos orgânicos é responsabilidade direta do Município, como titular dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305/2010; e (ii) não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas 
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autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, I, CF e Enunciado nº 5-4ª CCR. 2. O 
representante deve ser comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, devendo o representante ser comunicado, nos termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000155/2014-14 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 658 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL SERRA DA BOCAINA (PNSB). REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO. GT 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do Ofício Circular nº 03/2014/4ª CCR, no 
âmbito do Grupo de Trabalho Regularização Fundiária, para acompanhar o processo de regularização fundiária Parque Nacional Serra da Bocaina 
(PNSB), unidade de conservação Federal, relativamente aos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, ambos no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista 
que, conforme consignou o Membro oficiante, o ICMBio vem adotando medidas administrativas para a consolidação da unidade de conservação, como 
a abertura de sete processos administrativos relativos a posse de moradores pertencentes a população tradicional caiçara do local. 2. O Membro oficiante 
determinou a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar o processo de regularização fundiária da Unidade de Conservação Federal 
Parque Nacional Serra da Bocaina (PNSB), em relação aos Municípios Angra dos Reis e Paraty, ambos no Estado do Rio de Janeiro, sendo o instrumento 
adequado ao acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos 
termos da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000677/2013-05 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 768 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PFDC. CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO. 1. Não tem competência a 4ª CCR para a análise de inquérito civil público instaurado para apurar as condições de 
acessibilidade ao público nos prédios dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), no município de Mesquita, tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
sendo a matéria afeta às atribuições da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 2. Voto pela remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua 
competência revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento 
no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000300/2019-75 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 788 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. BARRAGEM DE ÁGUA. PCH SANTA LUZIA D'OESTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragem pela 
PCH Santa Luzia D'Oeste, da empresa Hidroelétrica Bergamin LTDA, localizada no Município de Alto Alegre do Parecis/RO, com anterior não 
homologação do arquivamento e determinação de realização de diligências no Voto 3403/2020 desta 4ª CCR, tendo em vista que: (i) em março/2021 a 
empresa encaminhou Alvará de Funcionamento da atividade emitido pelo Município, com validade até dezembro/2021, Licença de Operação e Outorga 
de Uso, respectivamente com validade até setembro/2021 e maio/2025, sendo ambas emitida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, 
além do Relatório de Hidrometria (atendimento à Resolução Conjunta Ana/Aneel n. 03/2010), contendo medições de descarga líquida e sólida, 
manutenção da Secção de Réguas batimetria, cálculo de vazão e cota; (ii) a Sedam apresentou a NT 36/2021, informando que a fiscalização da segurança 
de barragem em questão (Pequena Central Hidrelétrica) cabe à Aneel, contudo o órgão realiza monitoramentos, mediante vistorias, expedindo notificações 
ao empreendedor sempre que constatada alguma anomalia estrutural; (iii) Relatório da Hidrelétrica, extraído do site da Aneel, descarta impactos 
ambientais, socioeconômicos, probabilidade de morte ou condições de deterioração ou deformação no empreendimento; (iv) foi requisitada perícia 
técnica, porém o setor pericial do MPF informou que o objeto da requisição não integra o catálogo de serviços; (v) após realizadas as diligências sugeridas 
por esta 4ª CCR, não se verificou irregularidade, risco de dano ou dano efetivo na barragem em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000500/2022-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 784 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE ATERRO. APA DO ENTORNO COSTEIRO. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar notícia de aterro de grande magnitude em área de dunas na APA do Entorno 
Costeiro, em área de recuperação ambiental já embargada, ausência de estudo de impacto ambiental hidrológico com consequências de alagamentos às 
propriedades vizinha durante a chuva, após recurso apresentado pelo representante, tendo em vista que, conforme apurou o Membro oficiante: (i) o local 
dos fatos não se encontra em área da União, conforme linha de marinha existente para o local, fornecida pela SPU/SC e juntada nos autos de ACP nº 
5017967-30.2015.4.04.7200, ajuizada pelo MPF para regularizar região da Praia da Pinheira, no Município de Palhoça/SC; e (ii) a APA do Entorno 
Costeiro está sob gestão do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesse direto 
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 
IV, da Constituição Federal. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 da 4ª CCR. 3. Voto pela 
homologação da declinação 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). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 
1.33.001.000137/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 855 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR (BARRO). 
TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO LICENCIADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
notícia de degradação ambiental, com indícios de extração mineral irregular, na área correspondente ao endereço Rua Antônio Augusto Isensee, nº 901, 
Velha, no Município de Gaspar/SC, tendo em vista que: (i) após vistoria realizada na área em questão, a Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa 
Catarina constatou serviços de movimentação de terra mediante a escavação e extração mineral (barro) para regularização planimétrica do terreno com 
serviço de terraplenagem para a construção de empreendimento empresarial, licenciada pelo órgão ambiental municipal, com movimentação de terras e 
utilização de minérios deslocados dentro do próprio terreno, sem comercialização do material; e (ii) segundo a Polícia Militar, a cobertura vegetal existente 
anteriormente na área fiscalizada era somente vegetação secundária em estágio inicial de regeneração predominantemente vegetação herbácea (gramíneas 
e capins), formação de pastagem. Precedente nº IC nº 1.33.001.000138/2020-54 (600ª SO). 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000008/2019-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 748 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. APP. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. ZONA COSTEIRA. OCUPAÇÃO URBANA IRREGULAR. MUNICÍPIO 
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar responsabilidade pelos danos ambientais 
decorrentes da construção de uma residência de 528,22 m² (quinhentos e vinte e oito vírgula vinte e dois metros quadrados) em Área de Preservação 
Permanente, com supressão de dunas e vegetação de restinga, na Zona Nova, litoral do Município de Arroio do Silva/SC, em que pese o recurso 
apresentado pela representante, tendo em vista que: (i) o fato também é investigado em outro procedimento com objeto mais amplo, IC n. 
1.33.007.000355/2020-94, que apura a construção do Loteamento Jardim Atlântico, Zona Nova, área urbana consolidada, densamente povoada e com 
outras edificações em APP de restinga e dunas; e (ii) apesar da dificuldade de restituir a APP ao status quo ante, diante da profunda antropização e 
urbanização do local, a demolição de imóveis e recuperação das áreas degradas passíveis de reabilitação, a regularização dos imóveis, nos termos dos 
artigos 6º, inciso II; 7º, caput, e § 1º; 8º, caput; 64 e 65, todos da Lei nº 12.651/2012, a proibição de novas edificações e a compensação pelos danos 
ambientais irreversíveis, será buscada no IC n. 1.33.007.000355/2020-94, de forma isonômica em relação às construções que se encontram na mesma 
situação irregular, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF nestes autos. 2. A representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 
do CSMPF, e apresentou recurso. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000141/2021-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 837 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. LAVRA IRREGULAR DE ARGILA. TRANSAÇÃO PENAL. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos crimes de dano ambiental e usurpação de minério, previstos art. 55 da Lei 9.605/98 e art. 2º, 
caput e §1º da Lei nº 8.176/91, consistentes na extração ilegal de recursos minerais (argila), sem autorização da autoridade competente, praticados pela 
empresa Ceramica Sulina LTDA/José Antonio Manoel ME, no Município de Sangão/SC, tendo em vista que a questão já é objeto de Transação Penal n° 
JF/CRI/SC- 5000748- 45.2022.4.04.7204-EANP, em trâmite na na 1ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme cópia da peça judicial anexa, que 
demonstra abrangência integral do objeto do presente feito, em conformidade com o Enunciado nº 11 desta 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000257/2021-78 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 685 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FAUNA. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. BARRA 
DO RIO ARARANGUÁ. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática do delito descrito no 
art. 34 da Lei 9.605/98, decorrente de pesca em local proibido, na Barra do Rio Araranguá, em Barra Velha, Araranguá/SC, tendo em vista a assinatura 
do acordo de não persecução penal (ANPP) por todas as partes, nos termos art. 28 A, § 4º, do Código de Processo Penal e judicialização do Incidente de 
Acordo de Não Persecução Penal, cadastrado no sistema e-proc sob o nº 5014069-84.2021.4.04.7204, conforme se verifica pelo termo de acordo e 
protocolo de ajuizamento acostados aos autos, em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR. Precedente: PIC 1.33.003.000267/2021-11 (593ª SO). 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000272/2016-
19 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 677 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. BALNEÁRIO FIGUEIRINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. APA BALEIA FRANCA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocupação irregular de área de preservação permanente, 
restinga fixadora de dunas, e de terreno de marinha inserido no interior da APA da Baleia Franca, unidade de conservação federal, no Balneário 
Figueirinha, Município de Jaguaruna/SC, mediante a edificação de loteamento irregular, com 9 (nove) moradias, tendo em vista que: (i) a questão foi 
judicializada por meio da Ação Civil Pública n. 5001468-03.2022.4.04.7207, em curso perante a Subseção da Justiça Federal em Tubarão, visando à 
demolição das construções irregulares, com remoção dos entulhos e recuperação ambiental da área, a partir da elaboração e execução de Projeto de 
Recuperação da Área Degradada (PRAD), além do pagamento de prestação pecuniária, conforme peça inicial anexa, que abarca integralmente o objeto 
dos autos, nos termos do Enunciado 11 - 4ªCCR; e (ii) no tocante à responsabilidade criminal, foi instaurado o inquérito policial n. 500312808-
2017.404.7207, ainda em curso, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.009.000105/2015-77 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 883 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em ocupação urbana das margens Rio Iguaçu (área urbana de Porto União), faixa da UHE Governador Bento 
Munhoz da Rocha Neto, em Porto União/PR. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) os autos informam que a cota 
de operação da UHE é de 742 e 745 metros, correspondentes ao referido nível, estando as intevernções fora da área de preservação permanente do 
reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou 
a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, 
tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 
4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
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julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 
1.34.009.000138/2012-37 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 574 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, ás margens da APP da UHE Capivara no Rio Paranapanema, em Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há interferência antrópica na área sob sua concessão (faixa 
desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima maximorum, portanto, fora da área de preservação permanente 
do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex 
passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a 
cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-
SP Nº. 1.34.009.000142/2012-03 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 879 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em impedir regeneração natural de área de 193,80 (cento e noventa e três vírgula oitenta) 
hectares, às margens da UHE Capivara, zona rural do município de Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: 
(i) conforme informado pela Concessionária do Barramento, Duke Energy, as intervenções estão fora da área de preservação permanente do reservatório 
artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar 
como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo 
declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. 
Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 
1.34.009.000143/2012-40 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 844 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIS N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistente em exploração econômica de atividade agropastoril, às margens da UHE Capivara no Rio Paranapanema, em 
Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energ, as 
intervenções encontram-se fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo 
Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios 
artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das 
ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código 
Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADI's 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 
4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, 
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
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nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000150/2012-41 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2292 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em impedir regeneração natural de área 
de 1,67 (um vírgula sessenta e sete) hectares, às margens da UHE Capivara (Rio Paranapanema), em Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há interferência antrópica na área sob sua concessão 
(faixa desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima maximorum, portanto, fora da área de preservação 
permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel 
codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo 
normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na 
data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões 
proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 
de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-
SP Nº. 1.34.009.000155/2012-74 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 881 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em dificultar a regeneração natural de demais formas de vegetação referente à 2,71 (dois 
virgula setente e um) hectares do Sítio Canaã, às margens da UHE Capivara (Rio Paranapanema), em Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há interferência antrópica na área sob sua concessão 
(faixa desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima maximorum, portanto, fora da área de preservação 
permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel 
codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo 
normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na 
data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões 
proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 
de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. JF/MG-1061777-
15.2021.4.01.3800-APORD - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 782 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO PELO MPF. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. DENÚNCIA. CONDUTA HABITUAL. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, incidente instaurado no 
âmbito da Ação Penal nº 1061777- 15.2021.4.01.3800, na qual os réus foram denunciados pelo MPF pela extração ilegal de minério de ferro situada em 
Nova Lima/MG, práticas sujeitas às sanções do art. 2º da Lei nº 8.176/91 e do art. 55 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista quanto ao infrator X a presença 
de registros criminais anteriores como prisão preventiva oriunda do Juízo Estadual da Comarca de Nova Lima e inquéritos policiais pela prática de 
diferentes crimes, tais como: homicídio tentado, tráfico de drogas e estelionato e relativamente ao infrator Y já foi preso preventivamente em data anterior 
e possui condenação oriunda da Justiça Estadual, o que evidencia conduta criminal habitual dos réus, não preenchido, portanto, os requisitos autorizativos 
da lei e incidentes os impedimentos constantes do § 2º, II, do art. 28-A, CPP. Precedente: JFRS/RGR-5006975-06.2021 (602ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e 
definiram, no item 2, alínea 'e', como requisito para o cabimento do ANPP 'não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem 
que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo no caso de infrações penais pretéritas insignificantes'. No presente caso, os 
elementos dos autos revelam reiterada e habitual prática criminosa, não cabendo a propositura do ANPP. 3. Voto pelo não cabimento da propositura do 
Acordo de Não Persecução Penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo de Não Persecução Penal), nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. JF/TXF/BA-1001897-35.2020.4.01.3313-IPL - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 730 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos do art. 55 da Lei nº 9.605/98 e do art. 2º da Lei 8.176/91, 
supostamente praticados por M.R de M.L. e consumados em data anterior a março/2015, em razão da extração ilegal de produtos minerais (areia), em 
área no interior da Fazenda Boa Vista, localizada no Distrito de Juerana, Município de Caravelas/BA, sem autorização para lavra pelo órgão competente 
(ANM) e sem licenciamento ambiental, tendo em vista que: (i) o delito do art. 55 da Lei 9.605/98 se encontra prescrito, pela aplicação do art. 109, V, do 
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CPB - para a pena máxima do tipo penal (de um ano), verifica se que o prazo de 4 (quatro) anos já transcorreu; (ii) o delito do art. 2º da Lei 8.176/91 
também se encontra prescrito pela incidência da regra de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 109, III c/c artigo 115, ambos 
do CPB, pois a investigada, nascida em 31/03/1928, conta com mais de 93 anos e, até o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior a 6 
(seis) anos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002083/2021-63 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 859 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. VENDA DE TERRENOS. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposta venda de terras, situadas em Jaguaripe/BA, aos chineses o que poderia 
trazer prejuízos à fauna e flora do local, tendo em vista que restou verificada a inexistência dos fatos, porquanto os fatos noticiados são inverídicos, 
inexistindo qualquer venda de terras aos chineses para construção de empreendimento em Jaguaripe/BA. 2. Representante comunicado acerca da 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000030/2021-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 763 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a suposta construção ilegal de biombo em área de praia, terreno da marinha, em local que 
impede o acesso à praia, no município de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo em vista que: (i) a Secretária Municipal de Meio Ambiente informou que uma 
equipe se deslocou até o local e não constatou a existência de biombo e/ou qualquer elemento similar que pudesse funcionar como tal e que impedisse o 
acesso à praia; e (ii) em vistoria realizada por servidor do MPF foi constatada a inexistência de construção de biombo ou edificação nova que atrapalhe 
a passagem de pedestres. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 
1.20.002.000068/2021-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 735 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. GESTÃO AMBIENTAL. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIAÇÃO DE RESERVAS GARIMPEIRAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado a partir de ofício da COOGAVAPI, que solicita providências ao Ministério Público Federal junto à Agência Nacional de 
Mineração para criação da reserva garimpeira do "Novo Planeta", no Município de Apiacás/MT, tendo em vista que: (i) não existe nos autos notícia de 
dano ambiental ou ao patrimônio cultural a ser apurado; (ii) compete ao Congresso Nacional a elaboração de lei regulamentadora quanto aos direitos dos 
garimpeiros; e (iii) se tratando de pedido de adoção de medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas para o setor minerário, 
cabe à própria Administração Pública atuar na supervisão de seus atos administrativos, compreendida essa como sua típica tarefa administrativa de 
controle, de forma que não constitui escopo de uma investigação ministerial tão somente acompanhar a atuação de órgãos da Administração Pública 
indefinidamente, mas, diante da representação por ilegalidade, adotar as medidas necessárias à responsabilização na esfera civil, administrativa e penal 
dos envolvidos. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 
1.21.004.000094/2021-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 840 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO TAMARINEIRO II SUL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a 
supressão de 9,35 (nove vírgula trinta e cinco) ha de vegetação no bioma Pantanal, no Lote 189 do Assentamento Tamarineiro II Sul, instituído pelo 
INCRA, de responsabilidade de A. R. A., no Mato Grosso do Sul, tendo em vista que: (i) equipe de fiscalização compareceu ao Lote 189 do Assentamento 
Tamarineiro II, para aferir os fatos constatados em imagens de satélite, oportunidade em que foram informados de limpeza de pastagem realizada, para 
retirada de aromita, olho de boi e outras espécies invasoras; (ii) a equipe relatou que durante a visita observaram uma limpeza, mantendo-se as árvores 
maiores, sendo que, em lote vizinho à área do polígono havia área de vegetação invasora e de pequeno porte; (iii) segundo o IMASUL, a área do 
assentamento não se encontra em área de restrição, de forma que a limpeza de pasto não seria uma atividade ambientalmente passível de licenciamento; 
(iv) a vegetação do local é propensa a espécies invasoras, sobretudo a aromita que, de acordo com o IMASUL, é parecida com vegetação nativa em 
fotografias de satélite; e (v) para se aferir, de fato, se o que ocorreu foi limpeza de pasto ou supressão de vegetação nativa, necessário seria averiguar a 
vegetação, contudo, no caso em tela, a atuação da fiscalização ambiental ocorreu anos após a alegada supressão, o que impossibilita a aferição da 
realidade, de maneira que o simples apontamento das imagens geoespaciais não constitui prova suficiente; e (vi) o MPF instaurou o PA 
1.21.004.000098/2021-12 para acompanhar a regularização ambiental dos PAs e Assentamentos de Corumbá e Ladário/MS. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000595/2022-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 761 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 
da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de dados falsos no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros 
(Sispass), referente a 01 (um) passeriforme nativo da fauna brasileira (anilha com prazo de validade vencido), no município de Betim/MG, tendo em 
vista que: (i) o número diminuto de ave (uma), somado à ausência de reincidência, não indicam a existência de inclinação comercial do criador, nem a 
prática de adulteração das anilhas; e (ii) não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas 
administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, sendo aplicável ao caso a Orientação nº 1-4ª CCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000087/2021-
03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 815 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposto dano ambiental 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 173 
 

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

 

consistente na supressão de vegetação nativa, 0,08 (zero vírgula zero oito) hectare de vegetação nativa de cerrado, sem a devida autorização, em imóvel 
localizado em área não regularizada do Parque Nacional da Serra da Canastra, no Município de Delfinópolis/MG, tendo em vista que: (i) o relatório de 
fiscalização do ICMBio destacou que há a possibilidade de exigir do requerido medidas de compensação ambiental pelo dano causado para evitar a 
demolição da casa, considerando que a casa já está quase concluída, a propriedade ser particular e a área impactada pela edificação ser de pequenas 
dimensões (877 m²); (ii) foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 3/2022 entre o Ministério Público Federal e o representado; e (iii) foi 
instaurado Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o cumprimento das cláusulas do referido TAC. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000489/2015-41 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 491 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistente em construção residencial e duas fossas comuns, do tipo "fossa negra", em imóvel situado no Condomínio Pedra 
do Sonho, às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do município de Janaúba/MG 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo 
em vista que: (i) O Laudo Técnico nº 038/2020-CNP/SPPEA concluiu que a construção residencial dista cerca de 58 (cinquenta e oito) metros da cota 
maximorum, portanto fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo 
Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios 
artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das 
ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código 
Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADI's 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 
4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, 
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000416/2010-46 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 809 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ATERRAMENTO DE LAGOA. RODOVIA FEDERAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar notícia de suposta supressão de vegetação nativa, bem como aterramento de uma lagoa existente em faixa de domínio de 
rodovia federal, BR 459 Km 57,50, sem anuência do DNIT, e que ao se percebe tem relação de causa-efeito com alagamentos ocorridos no Bairro Bela 
Vista, no Município de Ipuiuna/GO, tendo em vista que o DNIT esclareceu que, em cumprimento a recomendação do MPF, foi elaborado projeto de 
recuperação ambiental de intervenção pelo investigado, que foi aprovado e as obras foram concluídas, bem com que a autarquia ajuizou ação judicial 
visando compensação ambiental provocada pelo aterramento da lagoa. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000132/2017-97 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 316 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construção de um residência 
concluída, um depósito e, segundo o proprietário, uma fossa comum, do tipo "fossa negra", Fazenda Pé do Morro, zona rural do município de 
Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) O Laudo Técnico nº 042/2020-CNP/SPPEA concluiu que 
as edificações estão fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, que está em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 
(Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios 
artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das 
ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código 
Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000160/2022-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 834 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. TARTARUGA. RIO XINGU. BEM DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível prática do crime de caça ilegal de animal silvestre, tartaruga de rio 
(Podocnemis), art. 29 da Lei n. 9.605/98, no Rio Xingu, Município de Porto de Moz/PA, conforme petrechos específicos da atividade identificados no 
interior de canoa, tendo em vista que: (i) apesar das diligências empreendidas, não foi possível atestar a materialidade delitiva, ausentes provas da apanha 
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de tartarugas, nem há flagrante da caça ilegal ou da apreensão de animais silvestres, que corroborem os testemunhos prestados; (ii) a falta de informações 
complementares e de outros elementos mínimos aptos a provar a materialidade do delito inviabilizam a continuidade da investigação, nos termos da 
Orientação nº 1 - 4ª CCR; (iii) não há indícios de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito (multa, 
apreensão do motor de popa), para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, destacando-se a inexistência de antecedentes criminais do autuado; 
e (iv) foram encaminhadas cópias dos autos para o 1º Ofício da PRM de Altamira analisar as providências cíveis cabíveis, inexistindo, portanto, medidas 
adicionais a serem adotadas no presente momento. Precedente: DPF/BG-INQ-00067/2019 (574ª SO, de 02/09/2020). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000288/2021-55 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 769 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar prática de crime tipificado no art. 38, caput, da Lei 9.605/98, consistente em destruir 2.465,4 
(dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco vírgula quatro) hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, na 
zona rural, do Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) conforme registrado no ofício de comunicação da lavratura do auto de 
infração do Ibama, a área de ocorrência da infração é de domínio particular, não pertencente ou protegida pela União, não se verificando prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos 
termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Na esfera cível, em observância aos Enunciados 55 e 56 da 4ª CCR, constata-se que há 
interesse estratégico do Ministério Público Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), em garantir por meio do Projeto Amazônia Protege a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas 
aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento. Precedente: 1JF-AC-INQ- 1002108-40.2020.4.01.3000 (593ª Sessão Revisão Ordinária 
- 16.08.2021). 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação de adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto 
Amazônia Protege. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000760/2022-79 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 785 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA PROIBIDA. COMERCIALIZAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática de crime tipificado no 34, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.605/98, 
atribuído a R. S., consistente na comercialização de 14,42 (quatorze vírgula quarenta e dois) kg de espécimes provenientes de pesca proibida (lagosta em 
condição de pernil - sem carapaça), no Município da Ilha de Itamaracá/PE, tendo em vista que a persecução penal pode ser obstada considerando não 
existir impacto ambiental expressivo, uma vez que, segundo informações constantes no Relatório de Fiscalização, o pescado apreendido foi destinado a 
uma escola municipal. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas 
para coibir o ilícito, como a aplicação de multa, a apreensão e destinação do pescado, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, 
tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000281/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 825 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO 
DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de 
obstar ou dificultar a ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), consistente na apresentação de informações falsas, referente ao 
porte econômico de empresa, no Cadastro Técnico Federal (CTF), no Município de Petrolina/PB, tendo em vista que: (i) a conduta praticada não revela 
lesão expressiva ao meio ambiente; e (ii) ausente evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a 
repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Aplicação da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 
Precedente: 1.14.007.000280/2021-88 (601ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ASSU-RN Nº. 1.28.400.000070/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 821 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. ÁREA DE MARINHA. CONSTRUÇÕES. BARRACAS. COMUNIDADES TRADICIONAIS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado com base em um vídeo com relatos sobre construções em área de marinha em Galinhos/RN e tratamento desigual dado a 
comunidades tradicionais por parte da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em relação a suas barracas de pesca, tendo em vista que: (i) a SPU 
afirmou que as barracas para auxílio de pescadores podem ficar na praia desde que autorizadas pela União mediante termo de autorização de uso 
sustentável (TAUS), já estando em curso discussão com o município de Galinhos e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (Idema) a regularização das barracas de pescadores da orla de Galinhos; (ii) o representante destacou ter ficado satisfeito com a busca 
de regularização dos ranchos coletivos instalados naquele local há muitas décadas; (iii) não há elementos específicos que apontem que as pousadas e 
bares na orla de Galinhos estejam em situação irregular, pois apenas foi cogitada inicialmente a possibilidade de seus proprietários terem recebido um 
tratamento da SPU mais favorável que aquele concedido aos pescadores, o que não foi confirmado; e (iii) a atuação administrativa do município de 
Galinhos, do Idema e da SPU tem se mostrado suficiente, existindo diversos procedimentos em trâmite na PRM de Assu decorrente de autuações dos 
órgãos de fiscalização. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício da sua função revisional. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os 
autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000518/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 780 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a viabilidade (regularidade) das obras de construção do empreendimento Sobrados Nova Nordeste, no Município de Imbé/RS, 
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tendo em vista que: (i) o objeto deste procedimento é apurado na ação n. 5017462-38.2021.4.04.7100, a qual foi proposta por Yurgel Obras Civis Ltda, 
em face do município (a Fepam e a Corsan constam como interessadas), objetivando a liberação de projetos de construção de habitações populares e a 
emissão das respectivas cartas de ̀ Habite-se¿, o que pressupõe a verificação de existência do licenciamento ambiental; (ii) o Membro oficiante determinou 
a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento do processo judicial nº 5017462-38.2021.4.04; (iii) acerca de possível fraude na 
emissão de documentos públicos relacionados aos imóveis que são objeto da lide - proposta em 2021 (expedição de `Habite se¿ em 2020 e sem conclusão 
das obras), praticada por agentes públicos municipais, cujos fatos são apurados em inquérito policial em trâmite na Delegacia de Polícia de Imbé, a 
matéria foge do âmbito de atribuição desta 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de encaminhamento dos autos para a 1ª CCR, para 
eventual exercício de sua atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF 
para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002243/2021-11 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 771 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. VAZAMENTO DE FLUIDO 
HIDRÁULICO. DESCARTE CONTÍNUO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO. BACIA DE CAMPOS. ÁREA OFFSHORE. 1. Não cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório destinado a averiguar o dano ambiental decorrente de incidente de vazamento de fluido hidráulico a base de óleo da Plataforma 
Pargo 1A, PPG - 1A, derivado do descarte contínuo de água de produção, em desacordo com a legislação ambiental específica, ao gerar 14,6 litros 
(0,0146 m³), em mancha com extensão de 2,0 (dois) km, que ultrapassou a zona de descarte autorizada de 500 (quinhentos) m, na Bacia de Campos, no 
Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora, é difícil prever com precisão os 
impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo. Mesmo em pequenos volumes, os 
resíduos de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema 
de cada região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento 
do STF, exposto na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano em razão de determinadas atividades 
potencialmente poluidoras; e (ii) considerando as diversas notícias de vazamentos em plataformas marítimas e a aplicação de expressiva multa 
administrativa, no valor de R$ 100.730,00 (cem mil, setecentos e trinta reais), sem comprovação de efetivo pagamento, revela se necessária continuidade 
da persecução na esfera cível. Precedentes: 1.30.002.000079/2021-05 (593ª SO); 1.30.001.002128/2021-46 (590ª SO); 1.30.001.001636/2021-15 (588ª 
SO); 1.30.002.000064/2021-39 (588ª SO). 2. Sugere-se, no presente caso, a propositura de TAC que tenha por condicionante a integral quitação da multa 
aplicada pelo órgão ambiental e a adoção de providências a fim de evitar a repetição da ocorrência no futuro. 3. No que concerne à seara criminal, 
inexistente, por ora, a ilicitude da conduta, em face da ausência de indícios de dolo. 4. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000204/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 753 – Ementa: PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. APA 
BALEIA FRANCA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito do art. 50 da Lei 9.605/98, 
consistente na supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente de restinga, localizada no Loteamento Balneário Itapirubá, no Município de 
Imbituba/SC, no interior da APA Baleia Franca, tendo em vista que: (i) conforme informou o ICMbio, a intervenção em questão foi promovida no interior 
da Unidade de Conservação da Natureza (de uso sustentável), porém não atingiu Área de Preservação Permanente, porquanto o lote se situa em área 
urbana já consolidada, distante cerca de 550 m (quinhentos e cinquenta metros) da faixa de praia, o que torna atípica a conduta; (ii) estando a área 
descaracterizada do status original, em razão da intervenção humana ao longo dos anos por particulares, sob a conivência da municipalidade, os fatos não 
se subsumem ao tipo penal, o qual exige destruição/supressão de vegetação de especial proteção legal, diretamente pelo investigado; (iii) na esfera cível, 
tramita o IC 1.33.007.000194/2021-10, relativamente à intervenção aqui apurada, além do IC n. 1.33.007.000016/2016-21, que acompanha o processo 
de regularização fundiária para a localidade da Praia de Itapirubá, sendo que, nestes autos, consta a NT 001/2018/Sema (anexa ao Ofício 95/2018), 
informando que a área consolidada do Balneário Itapirubá está inserida na poligonal da REURB (em área urbana consolidada). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001689/2022-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 715 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: 32º OFÍCIO DA PR/SP. SUSCITADO: 31º OFÍCIO DA PR/SP. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PELO IBAMA. PRORROGAÇÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS PARA 
USO DA CONFIGURAÇÃO DE VEÍCULO OU MOTOR. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CONAMA. 1. Tem atribuição o procurador da 
República suscitado para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar possível irregularidade praticada pelo IBAMA em razão da edição de 
instrução normativa autorizando a prorrogação da emissão de "licenças para uso da configuração de veículo ou motor (LCVM)", alterando cronograma 
estabelecido pelo CONAMA, tendo em vista que: (i) considerando a proximidade de objetos versados nos autos da NF n. 1.34.001.001314/2021-19 (cujo 
objeto foi a solicitação ao MPF de mesma alteração no cronograma do CONAMA), que tramitou no 31º da PR/SP, e nos presentes autos, é acertado que 
a matéria seja apreciada pelo mesmo ofício, já conhecedor do contexto envolvido na celeuma; e (ii) ainda que os objetos das duas notícias de fato não 
sejam idênticos, eles se relacionam estreitamente e será proveitoso ter em consideração a convicção já externada por aquele ofício da PR/SP quando da 
análise da NF n. 1.34.001.001314/2021-19, nos termos, em analogia, ao art. 55, § 3º, do CCP. 2. Voto pelo conhecimento do conflito e pela atribuição 
do Ofício suscitado - 31º Ofício da PR/SP - para prosseguir na instrução do feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000135/2012-01 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 867 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente/ na exploração econômica, com plantio 
de cultura e milho, em área de preservação permanente da UHE Capivara, no Sítio Dois Irmãos, desmembrado da antiga Fazenda Pedra Redonda, no 
Município de Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) a concessionária Duke Energy informou, às fls. 
205/206, que não há intervenção em área de preservação permanente da UHE, não havendo faixa de APP a ser recuperada dentro da propriedade, para 
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além da cota máxima maximorum, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel 
codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo 
normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na 
data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões 
proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 
de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-
SP Nº. 1.34.009.000147/2012-28 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 863 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de 
preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou 
autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em dificultar a regeneração natural de demais formas 
de vegetação nativa, correspondente a 3,41 (três vírgula quarenta e um) hectares, em área do Sítio Vovô João, às margens da UHE Capivara, em 
Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há 
interferência antrópica na área sob sua concessão (faixa desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima 
maximorum, portanto, fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo 
Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios 
artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das 
ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código 
Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000156/2012-19 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 532 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 
12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções 
ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica 
ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, na Chácara Pedra 
Redonda, desmembrada da Fazenda Pedra Redonda, localizada às margens do reservatório de água artificial da Usina Hidrelétrica de Capivara/SP. 2. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) a Duke Energy confirmou que, após vistoria, não foram encontradas 
intervenções em APP (fls. 183) e que a Polícia Ambiental enviou boletim de ocorrência ambiental no qual relata que `nenhuma irregularidade foi 
constatada conforme georreferenciado mediante a utilização de GPS¿ no histórico policial, com fotos anexadas relativas a essa fração em apreço (pg. 
70/75), não havendo faixa de APP a ser recuperada dentro da propriedade rural particular, para além da cota máxima maximorum, em conformidade com 
o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação 
permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal 
Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários 
dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 
(602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios 
do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000696/2018-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 857 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. AÇÃO COORDENADA DA 4ª CCR. BENS 
TOMBADOS PELO IPHAN. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAYRINK. MUNICÍPIO DE ITU/SP. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado em decorrência da Ação Coordenada da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (PA nº 1.00.000.019553/2018-18), com o objetivo de prevenir 
os riscos ao patrimônio cultural e bens tombados pelo IPHAN, especificamente no que se refere à Estação Ferroviária de Mayrink, no Município de 
Itu/SP, tendo em vista que, instada a se manifestar, a Prefeitura Municipal de Mairinque, órgão responsável pela administração do imóvel, informou que: 
a) foi elaborada uma planta atualizada do local, e que obteve aprovação do Corpo de Bombeiros e do Iphan; b) a reforma simplificada da Estação 
Ferroviária é objeto do contrato de repasse celebrado entre o município e Ministério do Turismo/CEF (contrato nº 903897/2020), visando à adequação 
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do imóvel para a obtenção do respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); e c) já protocolou pedido de autorização para intervenção 
no local, junto a CONDEPHAAT, que já foi aprovado, e ao IPHAN, tendo sido pré aprovado, e que após a aprovação da Caixa, será realizada licitação 
para o início das obras. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-
MIRIM Nº. JF-RN-PICRIMIN-0811364-42.2021.4.05.8400 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 794 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
RECURSOS HÍDRICOS. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA. LEITO DO RIO PIRARI/RN. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar notícia de possível ocorrência de crime ambiental no leito do Rio Pirari, consistentes na existência de sete motobombas 
movidas a diesel extraindo água do rio, causando seca e poluição do aquífero, além de viveiros de camarão que, supostamente, funcionavam no local sem 
licenciamento ambiental, tendo em vista que: (i) após vistoria realizada em junho de 2020, o IDEMA informou que não foram identificadas irregularidades 
que não sejam a existência de cercas delimitadoras de propriedades no curso do Rio Pirari, no Município de Pedro Velho, evidenciando que as margens 
do rio se encontram devidamente preservadas, e que os responsáveis foram notificados para removê-las; e (ii) conforme pontuou o Membro oficiante, ao 
longo de mais de seis anos de investigação, não foi possível identificar indícios de materialidade de crimes ambientais, capazes de justificar a instauração 
de inquérito policial para adoção de novas diligências. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou 
as medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a adoção de 
medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000519/2022-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 535 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. REGENERAÇÃO NATURAL. IMPEDIMENTO. MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM. 1. Não cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime do art. 48, da Lei n. 9.605/98, consubstanciado em impedir a regeneração natural de 13,06 ha 
(treze vírgula zero seis hectares) em área de floresta nativa, bioma Amazônia, no Município de Boca do Acre/AM, tendo em vista a ausência nos autos 
de informações sobre o domínio da área atingida pela supressão da vegetação e eventual supressão de vegetação ameaçada de extinção, dados essenciais 
para fixar a competência federal, bem como ausente relatório de atuação do Ibama com detalhamento da operação de fiscalização, o que demanda 
devolução dos autos para diligências complementares. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, determinando a realização de diligências. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.003037/2019-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 822 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto desmatamento 
ocorrido nas áreas das Fazendas Leopardo e Dois Irmãos, em Humaitá/AM, tendo em vista que, embora configurada a inércia do representante para 
apresentar informações complementares, mostra-se necessário reiterar as notificações às Superintendências do INCRA e do IBAMA no Amazonas, para 
a apresentação das informações solicitadas. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, como retorno dos autos para diligências. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.001131/2016-27 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 849 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
SANEAMENTO. EFLUENTES. CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA). 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar notícia de possível irregularidade na destinação de esgoto do Condomínio Turístico de 
Guarapari (também denominado Aldeia da Praia), no Município de Guarapari/ES, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) trata-
se de serviços de esgotamento sanitário, de titularidade do Município e do Estado, prestados pela CESAN (concessionária do serviço público estadual) e 
fiscalizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), na forma da Lei Estadual nº 9.096/2008, que Estabelece as 
Diretrizes e a Política Estadual de Saneamento Básico, e da Lei Complementar Estadual nº 827/2016 (criação da ARSP); (ii) não há relatos de que os 
bens de interesse da União estejam sendo diretamente afetados; e (iii) a questão está sendo apurada pela Promotoria de Justiça de Guarapari, que vem 
empreendendo tratativas para assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes envolvidas. 2. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com recomendação de ciência do representante, para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 da 4ª CCR. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000109/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 814 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar crimes previstos nos artigos 50 e 69 da Lei nº 9605/98, consistente na suposta supressão de 8,32 (oito 
vírgula trinta e dois) hectares de mata nativa, em propriedade particular, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Nova 
Crixás/GO, tendo em vista que: (i) a inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair 
a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no 
feito; e (ii) desnecessária a declinação de atribuições ou a remessa de cópias ao MP Estadual, pois a matéria já foi Judicializada perante o Juízo Estadual 
da Comarca de Nova Crixás, em 26/10/2021, para celebração de Transação Penal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS Nº. 1.21.003.000071/2021-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 621 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. REFORMA AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a invasão de propriedade em procedimento de reivindicação de terra para fins de 
Reforma Agrária, na Reserva Legal do Projeto de Assentamento Santo Antônio e Área de Preservação Permanente Córrego da Anta, localizados no 
Município de Itaquiraí/MS, tendo em vista a judicialização da questão por meio de ajuizamento, pelo MPF, da Ação Civil Pública n° 5000503-
03.2021.403.6006, em trâmite na Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, conforme cópia de petição anexa, visando que fosse determinado aos requeridos 
que desocupassem a área de Reserva de Legal do Projeto de Assentamento Santo Antônio e APP do Córrego da Anta, removendo o acampamento para 
fora da Reserva Legal e APP, bem como para que se abstivessem de promover novos desmatamentos na área, em conformidade com o Enunciado nº 11 
desta 4ª CCR. 2. Conforme consignado pelo membro oficiante, quanto à responsabilização ambiental, cível e criminal pelos danos causados, foi 
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requisitada a instauração de inquérito policial (JF- NVI/MS-5000715-24.2021.4.03.6006-IPL) para apurar os danos em toda a sua extensão, sendo que o 
ajuizamento de ação depende do término das investigações levadas a efeito pela Polícia Federal. 3. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000305/2017-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 793 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FECHAMENTO DE BAÍAS. REGIÃO DO CORONAL. RIO TAQUARI. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar e promover a responsabilização por danos ambientais ocorridos em área de preservação 
permanente, na Fazenda Santa Fé da Bela Vista, de propriedade de M. A. S. L., em virtude do fechamento das baías da região do Coronal, Rio Taquari, 
o que gerou a morte de diversas espécies de peixes, tendo em vista que: (i) foi oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, para todos os réus, 
no âmbito do IPL nº 9/2018-DPF/CRA/MS (JF-CRA/MS-5000786- 03.2019.4.03.6004-IP), nos termos do art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal; 
e (ii) o laudo técnico concluiu pela total reparação do dano ambiental, e desnecessidade de implementação de PRAD. 2. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, § 1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000634/2022-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 755 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar a prática do delito do art. 299 do CPB, consistente na inserção de dados falsos no SISPASS, pois a fiscalização promovida pelo órgão ambiental 
apurou que a anilha de uma ave pertencente ao investigado, com prazo de validade vencido, constava no sistema como utilizada no anilhamento de 
pássaro recentemente nascido, embora não tivesse sido entregue ao criador, revelando possível falsa declaração de nascimento e 'esquentamento' do 
animal, no Município de Ibirité/MG, tendo em vista que: (i) não há elementos de informação nos autos que permitam concluir que o investigado estivesse 
promovendo comércio ilegal ou captura de aves na natureza; (ii) o órgão ambiental adotou medidas administrativas de aplicação de multa e embargo da 
atividade, para a repreensão e prevenção do ilícito, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos termos da Orientação 
nº 1-4ª CCR. Precedentes: 1.22.020.000229/2020-45 (584ª SO) e 1.22.000.002087/2021-70 (593ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000652/2022-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 786 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. PASSERIFORMES. SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de dados falsos 
no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), referente a 02 (dois) passeriforme nativo da fauna 
brasileira (anilha com prazo de validade vencido), no Município de Betim/MG, tendo em vista que o número diminuto de aves (duas), somado à ausência 
de reincidência, não indicam a inclinação comercial do criador, nem a prática de adulteração das anilhas. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidência 
nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medida administrativa para coibir o ilícito com a aplicação de 
advertência, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, sendo aplicável ao caso a Orientação nº 1 da 4ª CCR. 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000285/2017-72 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 808 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta supressão de floresta nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão 
ambiental competente, na Fazenda Barra do Guaribas, no Município de Icaraí de Minas/MG, tendo em vista que: (i) as informações prestadas pela 
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade do Alto e Médio São Francisco - URFBIO ASF esclarecem que o embargo da área objeto deste 
procedimento está sendo respeitado, bem como que a área está em franca regeneração natural; e (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão 
ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, como a aplicação de multa e o embargo da área, com o objetivo de desestimular e 
evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000241/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 841 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. RISCO DE QUEDA DE ÁRVORE SOBRE RESIDÊNCIAS. TERRENO DA EMBRAPA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação que relata a presença de árvore de grande porte, atingida por cupinzeiros e com risco 
de queda sobre residências no terreno da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Belém/PA, tendo em vista que a Embrapa 
apresentou fotos da poda da árvore efetuada pelo Corpo de Bombeiros de Belém, estando o problema solucionado. 2. Representante comunicada acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000476/2013-01 - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 790 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. ENERGIA ELÉTRICA. ACOMPANHAMENTO DE TAC. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento instaurado para acompanhar a adoção de ações emergenciais previstas em TAC celebrado entre MPF e INCRA na ACP 
4335- 11.2012.4.01.3902, tendo em vista que, após o retorno dos autos pela 4ª CCR (575ª SO), a concessionária da rede elétrica informou que verificou 
que as falhas no serviço de prestação de energia elétrica que acometiam as comunidades demandavam limpeza de faixas, correções de anomalias na rede 
de distribuição e poda de árvores, havendo tais reparos sido realizados no ano de 2021. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000168/2022-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 831 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
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FAUNA. CAÇA. TARTARUGA. RIO XINGU. BEM DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar possível prática do crime de caça ilegal de animal silvestre, tartaruga de rio (Podocnemis sp), art. 29 da Lei n. 9.605/98, 
no Rio Xingu, Município de Porto de Moz/PA, conforme petrechos específicos da atividade identificados no interior de embarcação (canoa), tendo em 
vista que: (i) apesar das diligências empreendidas, não foi possível atestar a materialidade delitiva, ausentes provas da apanha de tartarugas, nem há 
flagrante da caça ilegal ou da apreensão de animais silvestres, que corroborem os testemunhos prestados; (ii) a falta de informações complementares e 
de outros elementos mínimos aptos a constatar a materialidade do delito inviabilizam a continuidade da investigação, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª 
CCR; (iii) não há indícios de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito (multa, apreensão e destruição 
da embarcação e petrechos de pesca), para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, destacando-se a inexistência de antecedentes criminais do 
autuado; e (iv) foram encaminhadas cópias dos autos para o 1º Ofício da PRM de Altamira analisar as providências cíveis cabíveis, inexistindo, portanto, 
medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. Precedente: DPF/BG-INQ-00067/2019 (574ª SO, de 02/09/2020). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000309/2021-11 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 851 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. GARIMPO ILEGAL. PARQUE NACIONAL DO JAMANXIM. AUTORIA. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta extração irregular de minérios localizados dentro do Parque Nacional do 
Jamanxim, no Município de Trairão/PA, tendo em vista que: (i) não foram identificados elementos ou sequer indícios mínimos de autoria, razão pela 
qual o próprio auto de infração da autarquia ambiental foi lavrado em nome de "autor desconhecido" (Processo nº 02001.033460/2018-77); (ii) passados 
mais de 03 (três) anos desde a ocorrência dos fatos, não foi possível identificar nomes de eventuais envolvidos, suspeitos ou qualquer outra informação 
que pudesse levar à identificação dos responsáveis pelo garimpo ilegal; e (iii) no Processo nº 02001.033460/2018- 77, a autoridade policial manifestou-
se pela inviabilidade de uma investigação com concretas chances de êxito. Precedente: NF Criminal nº 1.23.008.000308/2021-68 (601ª SO). 2. Quanto 
ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, como a apreensão 
e destruição do maquinário utilizado na atividade garimpeira, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária 
a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000310/2021-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 827 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO 
ILEGAL. GARIMPO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar crimes do art. 55 da Lei 9.605/98 c/c art. 2º da Lei n. 
8.176/91, decorrentes de garimpo ilegal dentro do Parque Nacional do Rio Novo, no Município de Itaituba/PA, tendo em vista que: (i) não foram 
identificados indícios mínimos de autoria, razão pela qual o próprio auto de infração foi lavrado em desfavor de autor desconhecido e não houve, 
ultrapassado mais de 3 anos desde o fato, não foi possível identificar nomes de eventuais envolvidos, suspeitos ou qualquer outra informação que pudesse 
levar à identificação dos responsáveis pelo garimpo ilegal; e (ii) os equipamentos encontrados no ponto de garimpo, incluindo uma escavadeira hidráulica, 
foram apreendidos no ato da fiscalização. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 
1.25.000.002599/2021-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 686 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. ÁGUA. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática do delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, decorrente do 
funcionamento de sistema de captação de água sem licença válida via barramento, ocorrido no interior do PARNA Saint- Hilaire/Lange, Paranaguá/PR, 
ocasionando uma multa de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), tendo em vista que: (i) o Procurador oficiante já requisitou a abertura 
de IPL à Polícia Federal; e (ii) no âmbito civil, determinou a instauração de procedimento preparatório para tratar do objeto que deve prosseguir para fins 
de apurar a responsabilização ora mencionada. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto ao âmbito penal e prosseguimento em relação ao procedimento cível, 
nesses mesmos autos e ser apensado o procedimento preparatório em aberto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE GOIANA-PE Nº. 1.26.006.000068/2021-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 789 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. DUPLICIDADE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar invasões e construções 
irregulares em Área de Preservação Permanente de restinga (coordenadas: 7°40'51S 34°49'59º), localizada na Praia de Barra de Catuama, no Município 
de Goiana/PE, que causariam destruição do Bioma da Mata Atlântica e transformariam áreas de uso público em áreas de uso particular, tendo em vista 
que: (i) o Inquérito Civil n. 1.26.000.001645/2015-92 apura os mesmos fatos objeto deste procedimento; (ii) na esfera criminal, o IPL 599/2017 
SR/DPF/PF investiga os fatos sob apuração. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000209/2021-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
461 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. ÁREA PARTICULAR DECLARADA COMO TERRA INDÍGENA. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal para atuar em notícia de fato instaurada para apurar crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, consistente na suposta supressão, por corte 
raso, de 1,16 (um vírgula dezesseis) hectare de vegetação secundária nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, no interior da 
¿Terra Indígena Rio dos Índios¿, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Vicente Dutra/RS, tendo em vista que: (i) a área 
degradada é de interesse indígena, considerando haver ato de declaração de terra indígena, ainda que pendente de homologação presidencial; e (ii) embora 
se trate de área particular, que ainda não fora desapropriada ou indenizados os legítimos proprietários, subsiste o interesse federal na preservação da área 
de floresta ou mata, até eventual ato oficial homologatório da terra indígena, sob pena de os indígenas receberem terra totalmente descaracterizada e sem 
a utilidade que tanto prezam. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004871/2020-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 854 
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– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. ZONA COSTEIRA. 
VAZAMENTO DE ÁGUA OLEOSA. PETROBRAS. BACIA DE SANTOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar o vazamento de 52,8 (cinquenta e dois vírgula oito) litros de água oleosa, em mar aberto, na Plataforma Merluza, localizada 
na Bacia de Santos, no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora, é 
difícil prever os impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo. Mesmo em 
pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, 
comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao meio 
ambiente, nos termos do entendimento do STF na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano em razão de 
determinadas atividades potencialmente poluidoras; e (ii) considerando as diversas notícias de vazamentos em plataformas marítimas e a aplicação de 
multa administrativa, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sem comprovação de efetivo pagamento, necessária a continuação do feito para: 
a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral 
quitação do débito e, em caso de negativa, instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito sob pena de sua inclusão em 
dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do 
prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) promover ação civil pública visando à reparação 
por dano ambiental (considerando-se que a empresa se situa na cadeia causal do dano), bem como a interrupção de suas atividades lesivas e irregulares. 
Precedentes: NF Cível nº 1.30.002.000079/2021-05 (593ª SO) e IC nº 1.28.000.001351/2017-58 (595ª SO). 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 
Nº. 1.30.017.000339/2014-46 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 676 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO 
DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PRM DE SÃO JOÃO DO MERITI/RJ). SUSCITADO: MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DO ALTO IGUAÇU. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposta supressão ilegal de vegetação e criação de loteamento urbano irregular no interior de Área 
de Proteção Ambiental Estadual do Alto Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que, conforme informação do ICMBio e do Instituto Estadual 
do Ambiente, o local dos fatos está fora dos limites da Rebio Tinguá ou de sua zona de amortecimento, ausente, portanto, dano efetivo ou potencial a 
bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, conforme o art. 109, I, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do 
Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA 
Nº. 1.33.003.000057/2013-13 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 787 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FAIXA 
DE PRAIA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes do trânsito de 
veículos na orla da praia, no Município de Balneário Gaivota, tendo em vista O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 5001876- 03.2022.4.04.7204, em 
22/02/2022, perante a Subseção da Justiça Federal em Criciúma, conforme peça inicial e protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento 
ao Enunciado nº 11 da 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, § 1º, da Resolução 87/2010 
do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000263/2021-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
798 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. DUAS HORTAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia sobre desmatamento para a 
construção de duas hortas supostamente em área de marinha, APP, ocorrido nas margens da Lagoa de Garopaba, em Garopaba/SC tendo em vista que a 
Polícia Militar Ambiental afirmou que as hortas estão localizadas fora dos limites da APP da lagoa, não havendo intervenções em área de preservação 
ambiental e, consequentemente, fundamentos para a continuidade do procedimento, com fulcro na Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000591/2021-18 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 829 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público do Estado de São Paulo para apurar a possível supressão ilegal de vegetação do Bioma Mata Atlântica, art. 38-A, da Lei n. 9.605/98, visando à 
instalação de loteamento em área do bairro Caiapiá, Município de Cotia/SP, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante e 
informações do órgão ambiental municipal, a área é de domínio privado e possui licenciamento de análise prévia de projeto de loteamento e autorização 
de supressão de exemplares arbóreos exóticos; e (ii) não há dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou unidades de conservação federais e 
suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, bens tombados pelo Iphan e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, 
nos termos do art. 109, incisos I e IV, da CF e do Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com recomendação 
de notificação do representante, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. JF/BG-IP-1000762-82.2020.4.01.3605 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 
do Voto Vencedor: 714 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. DESMATAMENTO. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar eventual prática de crimes 
previstos no art. 38 e 50 A da Lei 9.605/98 em razão de pontos de desmatamento no bioma amazônico para implantação de pastagens, percebidos via 
trabalho de investigação e geoprocessamento realizado pela equipe do IBAMA em área de reserva legal declarada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
na propriedade privada denominada Fazenda Rio Vermelho, Santa Cruz do Xingu/MT, tendo em vista que não está localizada em área pertencente ou 
protegida pela União, tais como a APP do Rio Araguaia ou a APA Meandros do Rio Araguaia, bem como dista 17 km de terra indígena, conforme 
confirmado no Relatório da Polícia Federal, pelo que não se verifica prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, apto a atrair a competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes: JF-AM-
1009620-56.2020.4.01.3200-INQ (593ª SO) e JF-AC-INQ-1002108-40.202 593 (593ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições no âmbito penal, com a 
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determinação de instauração de procedimento extrajudicial para a adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. JF/PE-0802070-77.2018.4.05.8300-INQ - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 592 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISDOF. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Federal para atuar em inquérito policial instaurado para apurar eventual prática dos crimes tipificados no art. 46 da Lei 9.605/98 c/c 
art. 299 do Código Penal, consistente na emissão fraudulenta de guias do sistema de emissão do Documento de Origem Florestal (DOF) e SISFLORA/PA, 
no ano de 2015, por madeireiras paraenses, a fim de encobrir madeira ilegal adquirida por madeireiras pernambucanas, tendo em vista que: (i) o DOF se 
caracteriza como documento público federal, em sistema que deve ser mantido e administrado pelo IBAMA, autarquia federal, a qual deve fiscalizar a 
origem, o fluxo e transporte de produtos federais, em atribuição própria, conforme lhe impõe o artigo 7º da Lei Complementar 140/2011, e os artigos 35 
e 36 da Lei 12.651/2012 e (ii) desse modo, não tendo sido afastada a prática do delito do art. 299 do CPB, presente o interesse federal na questão, nos 
termos do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal. Precedente: NF Criminal nº 1.22.021.000138/2021-81 (598ª SO). 2. Voto pela não homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. JF/PE-0808712-95.2020.4.05.8300-
INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 569 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS 
EM DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). FALSIDADE IDEOLÓGICA. SISDOF. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para 
apurar a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998 e no art. 299 do Código Penal, imputada à empresa 
FAMILIA FERREIRA LTDA ME e à pessoa física MARIO ROBERTO BEZERRA CORREIA, consistente no comércio irregular de produto florestal, 
com a utilização de créditos florestais baseados em DOFs ideologicamente falsos, emitidos através de certificado digital em nome da empresa MIL 
MADEIRAS PRECIOSAS LTDA., tendo em vista que: (i) os autos revelam a inserção de dados falsos no sistema de controle de produtos florestais via 
DOF, documento público federal, cujo sistema é coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo IBAMA, autarquia federal, que deve fiscalizar a origem, 
o fluxo e transporte de produtos federais, em atribuição própria, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 140/2011, e os artigos 35 e 36 da Lei 
12.651/2012; e (ii) tem-se presente o interesse federal na questão, uma vez que a conduta em análise atenta contra serviços e interesse de autarquia 
federal, e, consequentemente, da União, fato que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 
Precedente: NF Criminal nº 1.14.004.000412/2021-00 (595ª SO). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. JFRS/POA-TC-5062433-11.2021.4.04.7100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 429 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. TERMO CIRCUNSTANCIADO. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. CATIVEIRO. SISTEMA PARA O CONTROLE DA CRIAÇÃO DE PÁSSAROS SILVESTRES POR 
CIDADÃOS (Sispass). ENUNCIADO 58 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em termo circunstanciado instaurado 
para apurar crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 e no art. 296, § 1º, I, do CP devido à presença de 04(quatro) aves silvestres 
em situação irregular, sendo que uma delas possuía anilha falsa, fato ocorrido em Canoas/RS, tendo em vista que: (i) existe interesse federal no 
monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão 
ambiental federal, restando configurada a relevância da temática para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR. Precedentes: NF nº 
1.22.005.000057/2019-64; (ii) o Enunciado 58 é específico ao entender que há interesse federal quando a conduta seja de adulteração de anilhas e também 
manutenção em depósito ou criação clandestina de passeriformes, ou seja, ambas sem licença ou autorização, pois: a) no crime ambiental de adulteração 
de anilhas causa lesão ao serviço de fiscalização do Ibama, realizado via SisPass, o qual foi praticado em concurso com o de falsidade, havendo no caso 
a conexão; e b) já no crime de manuter em depósito ou criar clandestinamente as aves, sem licença ou autorização, o elemento de atração da competência 
federal é o fato de acarretar prejuízos à atividade-fim fiscalizatória do Ibama, qual seja, o monitoramento e controle da criação amadorista de aves 
silvestres, via SisPass; e (iii) condutas omissivas de não licenciamento e não requerimento de autorização parar o exercício da atividade criação amadora 
de aves silvestres em cativeiro, bem como a manutenção delas em depósito, que não se confunde com a lesão à fé ao selo público do Ibama (anilhas), 
igualmente causam lesão direta e específica ao serviço da atividade-fim de fiscalização do Ibama, exercido via SisPass, independentemente das aves 
constarem em lista de animais da fauna ameaçados de extinção. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. JF/TXF/BA-1000688-94.2021.4.01.3313-IPL - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 589 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. LEITO DO RIO ALCOBAÇA. AUTORIA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar crime previsto no art. 55 da Lei 9.605/98, consistente na extração ilegal areia realizada, em 
data incerta, no leito do Rio Alcobaça, nas imediações da Fazenda Cascata (17°30'26.50"S 39°38'39.00"W) e da Fazenda Baixa Grande (17°29'59.80"S 
39°40'24.30"W), ambas localizadas no município de Teixeira de Freitas/BA, tendo em vista que: (i) não há no feito, elementos de provas (filmagens, 
testemunhas ou dados) suficientes para que se possa encontrar possíveis autores do delito, não se vislumbrando, portanto, uma linha investigativa idônea 
apta à continuação das investigações; e (ii) além disso, conforme apontou a autoridade policial no relatório, não há registros de nova retirada de areia no 
local, não subsistindo, portanto, fundamentos para a continuidade das investigações no âmbito criminal. 2. No âmbito cível, considerando a independência 
das esferas cível e criminal, em razão de a natureza dos imóveis (fazendas) em que ocorreu a lavra minerária ilegal ostentar obrigação propter rem, a 
responsabilização civil ambiental ser objetiva, bem como o dano ser imprescritível, necessária a instauração de procedimento cível para apurar e 
responsabilizar objetivamente os proprietários/posseiros responsáveis pelos imóveis em que ocorreu a lavra minerária ilegal. Para tanto, o Membro 
oficiante poderá se valer de pesquisa dos proprietários dos imóveis (fazendas) por meio de registros cartorários do município de localização das fazendas. 
3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento do IPL, com determinação de instauração de procedimento cível para apurar o dano ambiental decorrente da lavra 
minerária ilegal. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000031/2021-64 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 847 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE MANGUEZAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. É prematura 
a declinação de atribuições no presente inquérito civil instaurado para apurar suposta supressão de vegetação de 0,025 ha (equivalente a duzentos e 
cinquenta metros quadrados) de floresta de mangue, em Área de Preservação Permanente de mangue (APP), no município de Jequiá da Praia/AL, tendo 
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em vista que foi informado pelo ICMBio a ocorrência de dano ambiental em área de mangue, devido a desmatamento e construção de uma casa, o que 
deve ser apurado em âmbito federal, por se tratar de bem tutelado pela União. 2. Necessário diligenciar diretamente à SPU para confirmar se o referido 
local do dano está fora de área federal. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000702/2021-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 3442 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. AVES SILVESTRES. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO. SISTEMA PARA O CONTROLE DA CRIAÇÃO DE PÁSSAROS 
SILVESTRES POR CIDADÃOS (SISPASS). ENUNCIADOS 50 E 58 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia 
de fato cível instaurada para apurar a manutenção em cativeiro de 16 (dezesseis) passeriformes da fauna nativa, sem autorização ambiental, em São 
Miguel dos Milagres/AL, tendo em vista que: (i) existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação de pássaros silvestres por 
cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, restando configurada a relevância da temática para o MPF, 
conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR. Precedentes: NF nº 1.22.005.000057/2019-64; (ii) o Enunciado 58 é específico ao entender que há interesse federal 
quando a conduta seja de adulteração de anilhas e também manutenção em depósito ou criação clandestina de passeriformes, ou seja, ambas sem licença 
ou autorização, o que acarreta lesão ao serviço de fiscalização da autarquia federal, pois: a) no crime ambiental de adulteração de anilhas causa lesão ao 
serviço de fiscalização do Ibama, realizado via SisPass, o qual foi praticado em concurso com o de falsidade, havendo no caso a conexão; e b) já no crime 
de manter em depósito ou criar clandestinamente as aves, sem licença ou autorização, o elemento de atração da competência federal é o fato de acarretar 
prejuízos à atividade fim fiscalizatória do Ibama, qual seja, o monitoramento e controle da criação amadorista de aves silvestres, via SisPass; e (iii) 
condutas omissivas de não licenciamento e não requerimento de autorização parar o exercício da atividade criação amadora de aves silvestres em cativeiro, 
bem como a manutenção delas em depósito, que não se confunde com a lesão à fé ao selo público do Ibama (anilhas), igualmente causam lesão direta e 
específica ao serviço de da atividade-fim de fiscalização do Ibama, exercido via SisPass, independentemente das aves constarem em lista de animais da 
fauna ameaçados de extinção. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida, com a consequente não homologação do declínio de atribuições e remessa 
dos autos ao CIMPF, para a devida apreciação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 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). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000148/2015-90 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 688 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. QUILOMBO BELO HORIZONTE. TRAIPU/AL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar notícia sobre regular funcionamento e conservação de posto de saúde e escola do Quilombo Belo Horizonte, em Traipu/AL, 
tendo em vista que a Municipalidade, após a Recomendação expedida pelo MPF, executou as reformas necessárias, conforme documento enviado com 
fotos anexas, não subsistindo fundamentos para a continuidade do procedimento, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento no 
âmbito da 4ª CCR e com remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 
1.12.000.000289/2020-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 820 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
PELO MUNICÍPIO. MINERAÇÃO DE SEIXO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para coibir a expedição irregular de 
licenças ambientais pelo Município de Porto Grande/AP, tendo em vista que: (i) foi expedida a Recomendação nº 8/2020, para recomendar ao Município 
e ao Prefeito do Município de Porto Grande que observe os ditames da Lei Complementar 140/11 e se abstenha de promover o licenciamento ambiental 
nos casos de competência do Estado do Amapá e da União; e (ii) o referido município, através do Oficio Nº 214/2022-GAB/PMPG, registrou 
expressamente acatar a recomendação supratranscrita, estando de acordo com o seu teor. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI Nº. 1.14.009.000093/2014-55 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 530 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE PATRIMÔNIO CULTURAL. 
ARQUEOLOGIA. EMPREENDIMENTO. ADUTORA SÃO FRANCISCO. IMPACTOS EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. PROJETO DE 
PROSPECÇÃO E RESGATE. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ao patrimônio cultural e arqueológico, em 
razão da conclusão da obra de implantação da adutora do Rio São Francisco, nos Municípios Guanambi/BA, Malhada/BA, Caetité/BA, Iuiú/BA, Palmas 
de Monte Alto/BA, Candiba/BA, Pindaí/BA e Matina/BA, pela Embasa, sem realizar previamente os serviços de prospecção arqueológicos, tendo em 
vista que: (i) conforme o Iphan, os pontos de máximo interesse arqueológico localizam-se na 'área de influência direta da adutora', porém fora do eixo 
principal, e os pontos de grande importância arqueológica (não máxima) estão situados na área de influência indireta e não seriam atingidos pela obra; 
(ii) conquanto o Iphan não tenha elaborado laudo conclusivo acerca da existência de danos ao patrimônio arqueológico, necessária a realização de perícia 
técnica pelo Setor Pericial do MPF, objetivando verificar sua ocorrência (danos), no mínimo na área de influência direta da obra, bem como definir 
eventuais medidas de compensação ambiental para elaboração de TAC (perante o MPF ou órgão ambiental), mensurar seu valor para fins de indenização 
e, por fim, verificar se as ações da empresa interferiram ou não na 'Toca do Índio', bem como sobre as 'grutas existentes na Serra dos Montes Altos'. 2. 
Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002673/2018-
53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 805 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO. MONITORAMENTO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar responsabilidade 
administrativa ambiental da CAGECE em face de irregularidades no licenciamento ambiental em empreendimento de emissário de recalque do esgoto 
pré-tratado da UTE Fortaleza, situado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), o qual abrange os Municípios de Caucaia e São Gonçalo do 
Amarante/CE, tendo em vista que houve a regularização da situação, diante do cumprimento das condicionantes 2.1 e 2.2 da Licença de Operação nº 
393/2004, relatado no Parecer Técnico nº 160/2021- COMAR/CGMAC/DILIC, de autoria do IBAMA, não subsistindo irregularidades aptas a ensejarem 
a continuação da apuração pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 
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1.15.003.000039/2022-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 581 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 
PRAIA DAS BARREIRAS. 1. Não cabe a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual em notícia de fato criminal instaurada para apurar 
notícia de construção e ampliação de estabelecimento denominado Ilha Parque Hotel, por estar "praticamente dentro do mar", praia das Barreiras, no 
Município de Camocim/CE, tendo em vista a necessidade de que a SPU seja oficiada para esclarecer se o empreendimento se encontra em praia ou 
terreno de marinha. 2. Voto pela conversão em diligência, com o retorno dos autos à origem para que seja esclarecido se o empreendimento se encontra 
em praia ou terreno de marinha. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.17.004.000134/2021-71 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 600 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. FUNDAÇÃO RENOVA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DOS 
ATINGIDOS. LINHARES/ES 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar notícia de fato cível instaurada a partir de manifestação sigilosa em que se 
postula a intervenção do MPF na adoção de medidas cabíveis junto à Fundação Renova para o recebimento dos valores de indenização devido às pessoas 
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão do assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, localizado às margens do rio Doce, no Município de 
Linhares/ES, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª CCR, sendo o objeto em análise atinente às atribuições 
da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). Precedente: 1.22.000.000607/2021-18 (602ª SO - 11.02.2022) 2. Voto pela remessa dos autos 
à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA 
COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 
1.20.002.000022/2021-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 347 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ORIUNDO DA 1ª CCR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
CRIAÇÃO DE RESERVAS GARIMPEIRAS. 1. Voto pelo arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de solicitação feita pela 
Cooperativa de Produtores Minerais de Nova Bandeirantes/MT (COOPROBAND), para que o Ministério Público Federal adotasse providências junto à 
Agência Nacional de Mineração (ANM), quanto a criação das reservas garimpeiras ¿do Cabeça¿, em Alta Floresta/MT (PA nº. 48051.003555/2020-96), 
¿Zé Vermelho¿, em Paranaíta/MT (PA nº 48051.003557/2020-31, e ¿Novo Astro¿, em Nova Bandeirantes/MT (PA nº 48051.003556/2020-31), tendo 
em vista que: (i) não existe nos autos notícia de dano ambiental ou ao patrimônio cultural a ser apurado; (ii) compete ao Congresso Nacional a elaboração 
de lei regulamentadora quanto aos direitos dos garimpeiros previstos no texto constitucional; e (iii) se tratando de pedido de adoção de medidas destinadas 
a tornar efetiva a implementação de políticas públicas para o setor minerário, cabe à própria Administração Pública atuar na supervisão de seus atos 
administrativos, compreendida essa como sua típica tarefa administrativa de controle, de forma que não constitui escopo de uma investigação ministerial 
tão somente acompanhar a atuação de órgãos da Administração Pública indefinidamente, mas, diante da representação por ilegalidade, adotar as medidas 
necessárias à responsabilização na esfera administrativa, civil e penal dos envolvidos. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, 
nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000125/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 734 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA BAÍA NEGRA. INGRESSO NÃO AUTORIZADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar práticas ilegais realizadas na área de proteção ambiental APA Baía Negra, por parte do Sr. L. R. D. G. da S., tendo em vista que se constatou que 
o objeto dos autos se encontra integralmente abarcado no Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000112/2020-05, que teve seu arquivamento 
homologado pela 4ª CCR (Voto nº 1439/2021 - 590ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.000133/2009-18 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 725 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. CONJUNTO URBANO. INSTALAÇÃO DE 
MEDIDORES DE ÁGUA. CENTRO HISTÓRICO DE CONGONHAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ao 
patrimônio histórico e cultural do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Centro Histórico de Congonhas, em decorrência de obras promovidas pela 
Companhia Mineira de Água e Esgoto S/A Copasa, no Município de Congonhas/SP, consistentes na instalação de medidores de água em residências 
localizadas na área tombada, o que promoveria a descaracterização do bem tombado, tendo em vista que: (i) conforme informação da Copasa, os agentes 
da empresa e do Iphan vistoriaram os imóveis da área tombada em 2020, com objetivo de achar uma solução conjunta, o que ocorreu por meio da 
identificação das residências cujas obras de instalação deveriam ser corrigidas, mediante a coordenação do Iphan; (ii) em 2022 o Iphan efetuou vistoria 
após a conclusão das obras, tendo considerado satisfatório o resultado, pois os imóveis que não tinham posicionamento padrão receberam a 'execução de 
tampa para os padrões embutidos na fachada', medida considerada adequada para se harmonizar com a ambiência do bem tombado. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento administrativo de acompanhamento das medidas a serem adotadas para correção das 
'novas' intervenções promovidas irregularmente na área tombada e pela mesma empresa, as quais não foram objeto de apuração nestes autos, noticiadas 
no Ofício n. 130/2021 do Iphan. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000184/2021-28 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 570 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMUNIDADE 
INDÍGENA KAXIXÓ. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar inquérito civil instaurado a partir de Relatório de Campo elaborado pelo Instituto 
Guaicuy, acerca da necessidade de reparação dos danos ocasionados à comunidade indígena Kaxixó da Aldeia Capão do Zezinho, em decorrência do 
desastre ocorrido na mina do Córrego do Feijão, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª CCR. 2. Voto pelo 
não conhecimento e remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000252/2022-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 455 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS DOMÉSTICOS 
(CAVALOS) NO INTERIOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MORRO DA PEDREIRA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada para apurar a prática do crime previsto no art. 40 da Lei n° 9.605/1998, referente à presença de 1 (uma) égua adulta, 1 (um) burro tordilho e 2 
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(dois) burros baio no interior da Unidade de Conservação APA Morro da Pedreira, no município de Jaboticatubas/MG, tendo em vista que não há 
evidências nos autos da ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repressão do ilícito, 
como aplicação de multa e apreensão dos animais. Precedente: NF Criminal 1.11.001.000130/2020-55 (565ª SO). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000590/2022-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 762 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada 
para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de 
dados falsos no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), referente a 06 (seis) passeriformes nativos 
da fauna brasileira (anilhas com prazo de validade vencido), no município de Caeté/MG, tendo em vista que: (i) o número diminuto de aves (seis), somado 
à ausência de reincidência, não indicam a existência de inclinação comercial do criador, nem a prática de adulteração das anilhas; e (ii) não há evidência 
nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de 
desestimular e evitar a repetição da conduta, , sendo aplicável ao caso a Orientação nº 1-4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004954/2016-44 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 707 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. 
DRENAGEM PLUVIAL. DEGRADAÇÃO. APA DA CARSTE DE LAGOA SANTA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar eventual degradação no interior da APA da Carste de Lagoa Santa, sem autorização ou anuência da autarquia federal, em razão da 
realização de obra pública municipal de drenagem pluvial, no Município de Pedro Leopoldo/MG, tendo em vista a judicialização integral dos fatos 
investigados, por meio da Ação Civil Pública nº 1010672-62.2022.4.01.3800, perante a 17ª Vara Cível da Subseção da Justiça Federal em Minas Gerais, 
conforme peça inicial e certidão de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado nº 11 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000082/2022-43 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 750 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. FAUNA. PESCA. PETRECHO PROIBIDO. PIRACEMA. DEFESO. RIO SÃO FRANCISCO. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática, em tese, do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, c/c art. 36, ambos da Lei 
9.605/98, consistente em pescar no período do defeso com petrecho proibido, fato ocorrido em 23/01/2022, quando o Ibama constatou a presença de rede 
de pesca e tarrafa em uma embarcação no rio São Francisco, Comunidade de Travessão, no Município de São Francisco/MG, em contrariedade à Portaria 
Ibama 50/2007, tendo em vista que: (i) não houve flagrante de utilização da malha no rio, com inserção dos petrechos em meio aquático, nem apreensão 
de pescados, patente assim a ausência de materialidade delitiva do crime do art. 34 da Lei 9.605/1998; e (ii) ausente registro de dano ao meio ambiente 
por causa do fato, sem evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas - multa, apreensão e incineração das 
redes de pesca - para a prevenção do ilícito, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta. Precedente: NF 1.14.012.000016/2020-94 (564ª 
Sessão Ordinária, de 1º/04/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG 
Nº. 1.22.010.000155/2021-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 459 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. FINOS DE MINÉRIO. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar suposta extração e transporte irregular de minério de ferro por empresa 
com documentação relativa somente a rejeito de minério, no município de Santa Maria de Itabira/MG, tendo em vista que, conforme manifestação da 
ANM, após inspeção e análise documental, não foram encontradas as irregularidades apontadas pelo representante. 2. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000330/2022-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 548 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. INSTRUMENTO DE PESCA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada 
para apurar suposto crime consistente em penetrar no interior da Reserva Extrativista (RESEX) Ipaú-Anilzinho, conduzindo instrumento próprio para 
pesca, sem autorização do órgão competente (art. 52 da Lei nº 9.605/1998), no município de Baião/PA, tendo em vista que: (i) a conduta em análise é 
atípica, uma vez que não se enquadra no tipo penal previsto no art. 52 da Lei nº 9.605/98, que criminaliza a conduta de penetrar em Unidades de 
Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da 
autoridade competente; (ii) o legislador não previu a criminalização da conduta de penetrar em UC portando instrumentos de pesca, sendo vedada a 
interpretação analógica ou extensiva em direito penal; (iii) trata-se de infração administrativa prevista no art. 92 da Lei nº 9.605/98, com a previsibilidade 
de aplicação de multa; e (iv) não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas 
administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Precedentes: 1.23.001.000236/2019-02 (SO nº 570); 
1.23.000.000638/2021- 23 (590ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001594/2009-62 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 742 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. RIO GUAMÁ. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de poluição no Rio Guamá (Baía do Guajará) gerado por 
despejo de esgoto sanitário, em Belém/PA, após o retorno dos autos para diligências (451ª SO) e delonga na instrução procedimental, tendo em vista que 
se trata de matéria de interesse local, pois as águas que banham o ponto em análise são de domínio estadual, conforme ofício enviado pela Agência 
Nacional das Águas (ANA), inexistindo, portanto, circunstâncias aptas a atrair a competência da Justiça Federal e, por corolário, a atribuição do MPF 
(artigo 37, I, da LC 75/1993), haja vista que não há indício de dano efetivo ou potencial a bem de domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente 
federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
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homologação da declinação 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). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 
1.23.003.000101/2022-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 597 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. APREENSÃO DE MOTOSSERRAS SEM LICENÇA DE 
PORTE DE USO (LPU). ALTAMIRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, do fato delituoso 
tipificado no art. 51 da Lei 9.605/98, referente à conduta de portar 02 (duas) motosserras sem Licença de Porte e Uso (LPU), as quais foram apreendidas 
pela PRF, no interior de um veículo, que transitava na Rodovia Transamazônica (BR-230), no Município de Altamira/PA, tendo em vista que: (i) a 
conduta de portar motosserra constitui infração administrativa prevista no art. 57 do Decreto nº 6.514/2008, não se enquadrando no tipo legal previsto no 
art. 51 da Lei 9.605/98; e (ii) os autos não evidenciam dano concreto e/ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir 
o ilícito, com a apreensão das máquinas e aplicação de multa (R$2.000,00 (dois mil reais), para fins de desestimular e evitar a repetição da conduta. 
Precedente: 1.23.005.000278/2020-39 (581ª Sessão Ordinária -16.12.2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000162/2022-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 832 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE 
SILVESTRE. POSSE DOMÉSTICA SEM REGISTRO. APP DO RIO XINGU. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal instaurada para apurar a posse doméstica de 1 (uma) ave silvestre, papagaio (Amazona amazonica), em residência localizada às 
margens do Rio Xingu, zona rural do Município de Porto de Moz/PA, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, o que 
pode configurar o crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98, tendo em vista que: (i) não há elemento de prova de dano ambiental expressivo ou 
de benefício ilícito do criador, o qual não possui registro de outras infrações ambientais; (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, 
que adotou medidas administrativas (multa e encaminhamento da ave para criadouro conservacionista) para a repreensão do ilícito e evitar a repetição da 
conduta; e (iii) foram encaminhadas cópias dos autos para o 1º Ofício da PRM de Altamira analisar as providências cíveis cabíveis, inexistindo, portanto, 
medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.003.000206/2021-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 449 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. REPOSIÇÃO FLORESTAL 1. Não cabe o arquivamento do presente notícia de fato criminal instaurada para apurar delito ambiental, 
consistente em descumprir embargo imposto pelo TEI n. 492742-C, conforme apurado em Laudo de Constatação 9//2020, processo n. 
02048.000669/2010-61, em área localizada na Gleba Curuá, no Município de Altamira/PA, tendo em vista que: (i) a promoção de arquivamento está 
fundamentada na existência da NF Criminal n. 1.23.002.000126/2009-51 (autos físicos), que versou sobre o AIA originário que gerou a obrigação de 
reposição florestal, sendo o autuado Denunciado, ensejando o processo criminal n. 0001532-89.2011.4.01.3902, 'por desmatar área de 75,64 ha (setenta 
e cinco vírgula sessenta e quatro hectares) de floresta nativa', no qual foi condenado por ter incorrido no delito do art. 50-A da Lei 9.605/98; (ii) ocorre 
que, nas peças disponíveis no Sistema Único da Ação Penal n. 0001532-89.2011.4.01.3902 e na capa da NF originária n. 1.23.002.000126/2009-51 (autos 
físicos sem digitalização), verificou-se que o réu se chama R.M., ou seja, não é o mesmo do AIA aqui apurado (O. da R.), além disso, conforme 
manifestação do MPF na AP (de abril/2014), aparentemente a área do imóvel ali tratada se refere à Gleba Gorotire, Sítio Boa Vista/Fazenda Montagner 
- diversa da autuação que ensejou o presente procedimento, cujo Relatório de Fiscalização refere ao AIA anterior, 'por destruir 190,34 ha (cento e noventa, 
vírgula trinta e quatro hectares) de floresta nativa'. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000012/2022-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 441 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA. MINERAÇÃO. CASSITERITA. 
DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO. 1. Não cabe o 
arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar o crime do art. 55 da Lei 9.605/98 c/c art. 2º da Lei n. 8.176/91 decorrente da manutenção da 
extração de cassiterita sem autorização legal, fato constatado novamente em 28/11/2021, no interior da Floresta Nacional de Altamira, Município de 
Trairão/PA, tendo em vista que: (i) existe interesse estratégico do Ibama e do MPF na repressão dos ilícitos e responsabilização do infrator, ante a 
reiteração dos delitos e crescente pressão dos garimpeiros ilegais sobre o Bioma Amazônia e sobre áreas legalmente protegidas; (ii) há nos autos indícios 
de autoria e prova da materialidade dos crimes suficientes para o oferecimento de denúncia; (iii) a reparação do dano já é objeto da Ação Civil Pública 
n. 1000535-90.2019.4.01.3908, ajuizada contra o mesmo infrator ante a constatação da mineração ilegal dessa área em 2018, devendo ser nela juntada 
cópia dos presentes autos para atestar a reiteração da conduta, a não recuperação da área degradada e a inobservância do embargo imposto; e (iv) não 
consta dos autos prova da quitação da multa administrativa aplicada pelo Ibama, no valor expressivo de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil 
reais), pelo que deve o membro oficiante instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito ainda pendente de quitação, 
sob pena de sua inclusão do autuado no Cadin, em dívida ativa ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação 
de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ. 2. Cabe o arquivamento quanto ao 
crime de desobediência, previsto no art. 330, CP, considerando-se que houve a imposição de penalidade administrativa pelo Ibama - multa no valor de 
R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) ao infrator, e que este somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida 
pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual', nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (RHC 98.627-SP, 5ª Turma, 
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/4/2019). Precedente: PIC n. 1.13.000.003067/2020-44, Relatoria: Dra. Darcy Santana Vitobello, 587ª SRO, 
de 19/05/2021. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto ao crime de desobediência e pela não homologação do arquivamento em relação ao 
crime ambiental e de usurpação de bem da União, determinando o retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para oferecimento da denúncia 
e diligências. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000091/2022-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 664 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNAS/RESTINGA. TRILHAS DE MOTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato cível instaurada para apurar suposto dano ambiental consistente na realização de trilhas, por um grupo de motoqueiros (infrator J.S.S.J.), em Área 
de Preservação Permanente (praia e dunas/restinga) no interior da Zona de Conservação dos Recursos Naturais da APA Mamanguape, tendo em vista 
que: (i) sobre a possibilidade de recuperação do dano, o relatório do ICMBio informou que coibindo o tráfego de veículos e motocicletas nas áreas 
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afetadas, resultará na recomposição natural da vegetação das praias; e (ii) não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do 
órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000151/2021-93 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 609 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUPERFICIAIS. BARRAGEM DE SÃO GONÇALO. RIO PIRANHAS. MUNICÍPIO DE 
SOUSA/PB. VAZAMENTO NO SISTEMA DE COMPORTAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a responsabilidade 
pelo incidente ocorrido no dia 17/07/2021 no sistema de comportas do Açude São Gonçalo, no Município de Sousa/PB, sob responsabilidade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), tendo em vista que: (i) os Laudos Técnicos da equipe de peritos da PGR indicam que a 
abordagem adotada para estancar o vazamento foi a mais adequada tecnicamente e ressaltam que não foi identificado risco à segurança da barragem em 
função do incidente, ausente indícios de comprometimento da estrutura do conjunto ou de danos efetivos ao meio ambiente do entorno; (ii) as informações 
prestadas pelos técnicos consultados indicam que o evento do dia 17/07/2021 não representou risco direto à população que vive à jusante do reservatório, 
tendo o DNOCS informado que houve aproveitamento da água extravasada para atividades agrícolas e criação de animais; e (iii) as sugestões dos peritos 
engenheiros em relação à necessidade de elaboração do Plano de Segurança da Barragem São Gonçalo, nos termos da Lei nº 12.334/2010, bem como de 
formalização de contrato de manutenção preventiva e corretiva permanente da Barragem, foram remetidas para juntada no IC n. 1.24.002.000140/2018-
16, o qual versa especificamente sobre segurança de barragem em Sousa/PB, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.015.000091/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 638 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a recuperação de APP em razão de extração de areia situada na localidade de Porto Almeida, bairro 
Rio dos Banhados, em Vitória/PR, tendo em vista que não há dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente da 
União, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens 
tombados pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas, nos termos exigidos pelo art. 109, I, CF e 
Enunciados nº 5 e nº 7/4ª CCR. 2. A apuração da responsabilidade criminal já está sendo tratada no âmbito estadual. 3. Consta nos autos, inclusive, que 
o empreendedor, o MP Estadual e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) firmaram Termo de Ajustamento de Conduta visando a recuperação dos danos 
ambientais existentes. 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
5. Conheço da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e voto pela homologação da declinação em favor do Ministério Público do 
Estado do Paraná. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000611/2016-
51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 741 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARGILA. EXTRAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
suposta lavra irregular de argila em APP, situada às margens do Rio São Francisco em Curaçá/BA há mais de 5 anos, após o retorno dos autos para 
diligências (595ª SO), tendo em vista que: (i) a atividade se encontrava licenciada, segundo afirmações da ANM, bem como do órgão ambiental municipal; 
e (ii) a Prefeitura tem tomado as devidas providências para acompanhar e orientar a recuperação do local, que atualmente encontra-se desativado, segundo 
parecer técnico constante nos autos (doc. 110), não subsistindo fundamentos para a continuidade do procedimento. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001707/2020-59 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 817 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. ATERRAMENTO. CONSTRUÇÃO. POSSÍVEL 
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar construções e aterramentos em área de manguezal, 
com possível omissão do poder público no dever de impedir a urbanização irregular no Bairro Nordeste, Natal/RN, tendo em vista que: (i) a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) autuou o responsável pelo aterramento e informou que iria intimá-lo das medidas 
corretivas que teria que adotar, para regeneração da área (retirada de blocos de concreto, areia barrada/argila e outros materiais que não deveriam ter sido 
depositados em uma área de APP); (ii) a SPU apresentou resultado de ação fiscalizatória - Relatório de Fiscalização Individual - RFI 417 (22947298), 
com emissão de Auto de Infração encaminhado ao possível infrator; (iii) concluiu o Membro oficiante que ficou demonstrado que a SEMURB e a SPU 
realizam as devidas fiscalizações na área mencionada, dentro das limitações de que dispõem, não restando demonstradas omissões por parte desses 
órgãos; e (iv) o caso concreto é objeto de apuração no inquérito civil nº 1.28.000.002028/2017-00, devendo os documentos anexados pela SPU e 
SEMURB serem juntados naqueles autos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, determinando-se a juntada dos documentos anexados pela SEMURB e SPU ao 
IC nº 1.28.000.002028/2017-00. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003656/2021-43 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 852 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (AREIA). 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar notícia de eventual prática de crime tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98, 
consistente na extração irregular de minério (areia), pela Prefeitura Municipal de Tapes/RS, tendo em vista que, instada a se manifestar, a Prefeitura 
Municipal de Taipes informou que recebeu a mesma denúncia, em 03/11/2021, apurada no âmbito do Procedimento Administrativo nº 3602/2021, 
anexado aos autos, e que, após restar esclarecido que não houve extração de areia do local, mas sim atividades de limpeza e manutenção da área, o 
procedimento foi arquivado, de modo que, não subsistem fundamentos para a continuidade do presente apuratório, nos termos da Orientação nº 1 da 4ª 
CCR. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 
1.29.003.000029/2022-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 765 – Ementa: PROMOÇÃO 
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DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DEIXAR DE APRESENTAR INFORMAÇÃO NO CADASTRO 
TÉCNICO FEDERAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o delito do art. 299 do Código Penal e de obstar ou dificultar a 
ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), consistente em não ter feito a declaração de relatório de atividades potencialmente 
poluidoras no Cadastro Técnico Federal, relativo ao ano de 2020, no Município de Novo Hamburgo/RS, tendo em vista que: (i) a conduta praticada não 
revela lesão expressiva ao meio ambiente; e (ii) ausente evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a 
repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Aplicação da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 
Precedente: 1.14.007.000280/2021-88 (601ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000051/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
678 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DA LAGOA DE TRAMANDAÍ. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. TERRENO DE MARINHA. MUNICÍPIO DE IMBÉ/RS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possível construção irregular de edifício residencial em terreno de marinha e área de 
preservação permanente, margem da Lagoa de Tramandaí (bem da União), com risco de despejo irregular de esgoto no corpo hídrico, cidade de Imbé/RS, 
tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante, não houve pedido de licenciamento da construção citada na representação, nem iniciada 
a edificação, inexistindo dano efetivo ou potencial à Lagoa de Tramandaí, seja pelo despejo irregular de efluentes do edifício, seja pela ocupação da app 
da lagoa federal; (ii) a necessidade de proibição da verticalização e proteção do centro histórico como patrimônio cultural, ante o traçado original da 
cidade Imbé, com linhas curvilíneas traçadas pelo Engenheiro Urbanista Ubatuba de Faria, são objeto do IC n. 1.29.023.000157/2016- 79, remetido ao 
Ministério Público estadual por declinação de atribuição; (iii) a restrição de novas construções enquanto não for implantado o devido saneamento em 
Imbé está sendo tratada na Ação Civil Pública nº 5020083-13.2018.4.04.7100, que tramita perante a 9ª Vara Federal de Porto Alegre/RS; e (iv) a proteção 
da área de preservação permanente da Lagoa de Tramandaí e do Rio Tramandaí é objeto específico do IC n. 1.29.000.000027/2009-75, pelo que não se 
vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000181/2019-38 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 434 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONJUNTO HABITACIONAL. PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA. 
DUPLICIDADE DE FEITOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o processo de licenciamento ambiental de conjunto 
habitacional do programa federal Minha Casa Minha Vida, situado na Estrada da Independência, nº 6.000, Quarteirão Italiano, bem como eventual 
ausência de prévio Estudo de Impacto de Vizinhança e a adequação das unidades habitacionais, em Petrópolis/RJ, tendo em vista que o presente foi 
instaurado após resposta de ofício enviada pelo Município de Petrópolis informando que as obras do empreendimento Minha Casa Minha Vida, no 
Quarteirão Italiano, seriam executadas em local diverso do objeto do IC nº 1.30.007.000371/2014-41, no entanto, em nova resposta (ofício 468/2021), o 
Município de Petrópolis informou que, em análise ao Inquérito civil n° 1.30.007.000371/2014-41, verificou-se tratarem do mesmo empreendimento 
denominado Condomínio Portal Vila das Orquídeas da construtora BRZ Empreendimentos e Construções LTDA, de modo que ambos os inquéritos civis 
têm o mesmo objeto. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 
1.30.009.000141/2017-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 412 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO PONTAL. 
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. TERRENO DE MARINHA. JUSTIÇA ESTADUAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 1. Não cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a construção irregular de imóvel de 50 m² (cinquenta metros quadrados) 
na Zona de Conservação da Vida Silvestre da Praia do Pontal, área de preservação ambiental e de terreno de marinha, no Município de Arraial do 
Cabo/RJ, tendo em vista que: (i) segundo a SPU, o local da demanda - Loteamento Prof. Miguel Couto, Rua Projetada 01, Praia do Pontal, Arraial do 
Cabo - está contido em terrenos acrescidos de marinha conforme processo nº 10768.007612/97-20; (ii) há ofensa direta e reflexa à bem de domínio 
federal, praia e terreno de marinha, nos termos do art. 20, incisos IV e VII, da CF/88, suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos 
do art. 109, inciso IV, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR; (iii) apesar da judicialização da questão por meio do processo n. 0006259-64.2018.8.19.005, 
ajuizado pelo Município perante a Vara Única da Justiça Estadual na Comarca de Arraial do Cabo/RJ, visando à demolição da construção irregular, até 
o presente momento não houve a citação válida dos responsáveis pelo imóvel; e (iv) necessária a intervenção do MPF no processo para suscitar o 
deslocamento da competência para a Justiça Federal, requerendo, além da demolição da intervenção irregular, a recuperação da área degradada e 
indenização por danos morais coletivos. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, determinando o retorno dos autos ao membro oficiante para 
suscitar o deslocamento da competência para processamento e julgamento do processo para a Justiça 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). 156) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000156/2014-51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 659 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. APA CAIRUÇU. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO. GT REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA 4ª CCR. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do Ofício Circular nº 03/2014/4ª CCR, no âmbito do Grupo de Trabalho Regularização 
Fundiária, para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação da APA Cairuçu, unidade de conservação Federal, tendo em vista que, 
conforme consignou o Membro oficiante, o ICMBio vem adotando medidas administrativas que têm se mostrado suficientes para a consolidação da 
unidade de conservação, tais como: a) revisão do Plano de Manejo da referida unidade de conservação, processo concluído em maio de 2018, atendendo 
a recomendação expedida pelo MPF; b) diligenciou junto à Prefeitura Municipal de Paraty, por ocasião da revisão da Lei de Uso, Ocupação e 
Parcelamento do Solo de Paraty (LUOPS) deste município, com vistas a assegurar os objetivos da Unidade de Conservação; e c) tem atuado, já de acordo 
com o novo Plano de Manejo, para assegurar a preservação do meio ambiente (regularização das construções irregulares) e os direitos das populações 
tradicionais integrantes no ecossistema da região. 2. O Membro oficiante determinou a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar o 
processo de regularização fundiária da Unidade de Conservação Federal APA Cairuçu, sendo este o instrumento adequado ao acompanhamento e 
fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP nº 
174, de 4 de julho de 2017. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
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homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 
REIS-RJ Nº. 1.30.014.000179/2014-65 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 698 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO DECK DE MADEIRA. 
PRAIA DOS TENÓRIOS/RJ. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta restrição de acesso ao deck de madeira 
construído em uma propriedade particular na Praia dos Tenórios, no município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) considerando as fotos 
juntadas aos autos, mostra-se necessário oficiar à SPU e ao IBAMA para verificar a regularidade da alegada propriedade privada, bem como, se há 
intervenção em Área de Preservação Permanente; e (ii) considerando que a praia é bem de uso comum, deve ser verificado se há restrição ao acesso à 
referida praia. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA 
DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000230/2014-39 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 662 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR 
(RAMPA E PIER). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade de estruturas de apoio náutico (rampa e píer) 
abandonados na Praia da Enseada, no Município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que as informações colhidas nos autos demonstram a inexistência 
dos supostos indícios de irregularidade que ensejaram essa investigação, restou demonstrado que a única estrutura de apoio náutico existente na Praia da 
Enseada é um píer público em situação de regularidade, conforme certificado por meio de vistoria e pela Licença Ambiental Simplificada nº IN01872. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.015.000007/2020-
20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 646 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ESEC DE 
TAMOIOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados pela pesca de 33 Kg (trinta e três quilos) de 
camarão sete barbas e 1 Kg (um quilo) de pescado, pelo autuado A.P., com o uso de redes de arrasto, no interior de área marinha de preservação ambiental 
da ESEC de Tamoios, localizada na Bahia de Ilha Grande, no Município de Angra dos Reis/RJ, local onde a pesca é proibida, tendo em vista que: (i) não 
há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito, como aplicação de multa e 
doação do pescado apreendido (33 kg) para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta; (ii) não se mostra razoável a adoção de qualquer das 
medidas previstas no art. 4º, incisos I a IV e VI, da Resolução CSMPF nº 87/10; e (iii) na esfera criminal, o autuado foi denunciado (juntamente com seu 
filho, também autuado), ensejando o processo n. 5001359-60.2021.4.02.5111, que está em fase de intimação dos réus para fins de eventual ANPP, nos 
autos do PA nº 1.30.014.000137/2021-53 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 
1.31.000.001707/2018-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 800 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL FERROVIÁRIO. ESTAÇÃO. EDIFICAÇÃO. RAMPA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia sobre a construção de uma rampa para embarque e desembarque de cargas e passageiros 
dentro do pátio ferroviário da Estrada de Ferro Madeira/Mamoré e sem autorização válida, fato ocorrido em Porto Velho/RO, tendo em vista: (i) a 
afirmação do IPHAN pontuando que as diversas intervenções urbanísticas realizadas na área do pátio dessa estrada resultaram na descontextualização ou 
destruição dos vestígios de cultura material antiga ao longo dos anos, não havendo, assim, dano ao patrimônio cultural e histórico: e (ii) a adoção de 
medidas necessárias pelo citado instituto para a responsabilização pelas irregularidades administrativas cometidas, não subsistindo fundamentos para a 
continuidade do procedimento, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.001.000116/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 799 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar o crime do art. 330 do Código Penal consistente em suposta desobediência, em razão de comercialização 
de soja em grãos em área embargada, fato ocorrido em Porto Velho/RO, tendo em vista que os embargos foram suspensos em sede de mandado de 
segurança impetrado na Justiça Federal devido a celebração de Termo de Compromisso o qual formalizou Plano de Recuperação Ambiental com, 
inclusive, doação de área ao ICMbio para compensação de reserva legal, com fulcro no art. 59, § 5º, do Código Florestal. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000304/2017-64 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 605 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AUTOS REMETIDOS PELA 6ª CCR. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. TERRA INDÍGENA YANOMAMI. 
ESTADO DE RORAIMA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil insaturado para avaliar o pedido da Funai e da Hutukara Associação Yanomami 
para levantamento do embargo do Ibama sobre a área do Ajarani, que sofreu intensa supressão da vegetação nativa entre 1984 e 2000, por ação de 
fazendeiros intrusos na Terra Indígena Yanmami, no Estado de Roraima, visando o licenciamento do Projeto Sabedoria Koyori, a ser executado na mesma 
região para produção de frutíferas, madeiráveis e manejo de bovinos, tendo em vista que: (i) conforme relatório do Ibama, a vegetação da área autuada 
não aparenta estar em recuperação, sem cobertura vegetal satisfatória, pelo que deve ser mantido o embargo da área do Ajarani, de modo a garantir a 
regeneração da vegetação nativa da região; (ii) o Ibama ressalta, ainda, que a utilização da área pelos indígenas não está sujeita a licenciamento ambiental, 
desde que seja para a execução de atividades inerentes ao modo de vida peculiar e sustentável desses povos, o que não é o caso do manejo de gado 
bovino; e (iii) a Funai e a Hutukara Associação Yanomami foram notificadas para reformulação do Projeto Sabedoria Koyori, de forma a retirar a previsão 
de manejo de bovinos na terra indígena, única forma ambientalmente adequada de prosseguir com o projeto, ou desenvolvê-lo em outro espaço sem 
embargo, ausente manifestação até o presente momento, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Os 
representantes foram comunicados acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 
1.33.003.000278/2021-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 660 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LOCAL PROIBIDO. 
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JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 
34 da Lei 9605/98, referente à conduta de pescar em local proibido (barra do Rio Araranguá, em desconformidade ao art. 2º da Portaria 44/2001 Ibama) 
e sem autorização, no Município de Araranguá/SC, tendo em vista a judicialização da matéria, uma vez que foi proposta ação penal, em 13/01/2022, 
perante a Subseção da Justiça Federal em Criciúma, resultando no Processo Judicial n. 5000230- 55.2022.4.04.7204, conforme peça inicial e protocolo 
de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado n. 11 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000061/2022-24 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 713 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS. DEIXAR DE MANTER O SISTEMA DE CONTROLE 
ATUALIZADO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato em desfavor de R- L- G, por deixar de manter atualizado o sistema de controle e 
monitoramento da atividade de criação amadora de pássaros, SISPASS, no município de Garopaba/SC, tendo em vista: (i) que a irregularidade apurada 
consistiu em não declarar o motivo do óbito dos pássaros, cujas anilhas já foram entregues ao IBAMA; e (ii) a verificação de que a aplicação de sanção 
administrativa, suspensão de atividades e multa simples, é suficiente para a repressão e prevenção do ilícito, em face da diminuta extensão do impacto 
ambiental, autoriza o arquivamento, nos termos da Orientação n.º 1-4ª CCR; 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.007.000138/2021-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 653 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM. 
JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática de crime tipificado nos 
arts. 40, caput, e 38-A, ambos da Lei nº 9.605/98, atribuído a J. W. G., consistente em destruir 0,16 (zero vírgula dezesseis) hectare de floresta nativa, 
objeto de especial preservação, para construção de um quiosque aberto, em madeira, e dois banheiros anexos, em alvenaria, sem autorização ou licença 
da autoridade ambiental competente, no interior do Parque Nacional de São Joaquim, unidade de conservação Federal, na localidade de Serra Furada 
(Sítio do Bernardo), no Município de Grão Pará/SC, tendo em vista a judicialização integral dos fatos investigados, por meio da Ação Penal nº 5001254-
21.2022.4.04.720, em 08/02/2022, perante a 1ª Vara Federal de Criciúma, conforme peça inicial e protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em 
atendimento ao Enunciado nº 11 da 4ª CCR. 2. Quanto ao aspecto cível, deve ser anexada cópia da lauda do presente voto aos autos da ação penal 
proposta, para fins de adoção de medida cível de reparação ambiental naqueles autos, considerando unificação das atribuições cível e criminal no âmbito 
da 4ª CCR e em atenção ao Princípio da Eficiência, nos termos do Enunciado 56-4ª CCR. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000315/2020-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 747 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ampliação de estabelecimento comercial, em tese irregular, em área de preservação permanente 
e no interior da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, unidade de conservação federal, na beira-mar da Praia do Rosa, no Município de 
Imbituba/SC, tendo em vista que: (i) de acordo com as diligências empreendidas pela polícia militar ambiental e pelo órgão municipal, a ampliação do 
empreendimento está autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não está em área de preservação permanente, nem em terreno de marinha; 
(ii) a SPU informou que as obras de ampliação do restaurante não avançam sobre terreno de marinha; e (iii) a gerencia da APA Baleia Franca esclareceu 
que o local foi objeto de diversas vistorias da equipe técnica da UC, está inserido em Zona Populacional, estando as estruturas da edificação em 
conformidade com o Plano de Manejo, sem registro de danos ambientais, não se vislumbrando a necessidade, ao menos neste momento, de adoção de 
qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. 1.34.030.000033/2021-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 419 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ILHA SOLTEIRA. LOTEAMENTO POUSADA DA PAZ. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a supressão de 1.398,67 m² (um mil, trezentos e noventa e oito 
vírgula sessenta e sete metros quadrados), equivalente a 0,13 ha (zero vírgula treze hectares), de vegetação nativa de área de preservação permanente, 
APP da margem de reservatório artificial, Usina Hidrelétrica Ilha Solteira, no Rio Paraná, área contígua ao Lote 01-B do Loteamento Pousada da Paz, 
Município de Santa Fé do Sul/SP, para instalação de gramado, tenda e bomba d'água, tendo em vista que: (i) apesar da supressão da vegetação ter sido 
autorizada pelo órgão ambiental estadual (limpeza e bosqueamento), o laudo de vistoria constatou que as intervenções excederam a licença ambiental 
(supressão total da vegetação) e avançaram sobre área de domínio da União concedida para CTG Brasil operar a UHE de Ilha Solteira; (ii) a manutenção 
da APP sem vegetação arbórea, apenas com o gramado, tenda e bomba d'água não atende aos princípios constitucionais ambientais, na medida em que 
não foi efetuada a recuperação integral da área degradada e nem restabelecida a função ecológica da APP; (iii) os danos ao meio ambiente não podem 
ser vistos isoladamente, a partir de apenas um lote ou propriedade, porquanto o caso compõe uma parcela de um todo lesivo à APP (o loteamento em 
questão), que assim analisado não é inexpressivo, destacando-se que as vistorias feitas em todo o loteamento indicam outras intervenções ilegais na APP 
de lotes vizinhos; e (iv) necessária a adoção de medidas aptas à recuperação integral do meio ambiente, com demolição de todas as intervenções irregulares 
e reflorestamento da APP, nos termos do laudo pericial da Polícia Federal, sendo que, para a efetividade da recomposição, esta deve ser integrada às 
demais APPs dos outros lotes, a fim de constituir corredor ecológico e restabelecer as funções ambientais previstas em lei para as APPs, recomendando-
se um planejamento integrado para a mitigação dos danos da ocupação das margens do reservatório envolvendo a concessionária de energia. 2. Voto pela 
não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 
1.36.001.000109/2019-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 341 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS 
MARGENS DE RIO (TOCANTINS). INTERVENÇÕES. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO FORA DE 
APP DAS MARGENS DE RIO TOCANTINS. 1. Cabe o arquivamento parcial de procedimento investigatório criminal instaurado, inicialmente, para 
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apurar delitos ambientais, consistentes em suposto desmatamento ilegal, prática de caça, ocupação irregular em APP e Reserva Legal e possível 
funcionamento irregular de balsa, em área do Projeto Hidroagrícola Sampaio, localizada no Município de Sampaio/TO, com anterior não homologação 
de arquivamento no Voto n. 1642/2020 da 4ª CCR, para que fosse realizada vistoria na área, objetivando verificar ilícitos noticiados nos autos, tendo em 
vista que: (i) com o retorno dos autos, foi promovida fiscalização pelo órgão ambiental, a qual apurou diversas intervenções em APP do Rio Federal 
Tocantins, lavrando-se autos de infração por construir obra potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, sem autorização ambiental; (ii) 
as intervenções em questão têm impacto reduzido ao meio ambiente, sem força para produzir efeitos nocivos em escala suficiente a afetar a coletividade, 
em razão do tamanho inexpressivo, conforme se verifica nos respectivos AIAs, relatórios e imagens fotográficas; (iii) não há evidências de omissão do 
órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da 
conduta. Precedente: 1.23.000.000732/2021-82 (Voto nº: 3261/2021/4ª CCR, 598ª Sessão Revisão-ordinária - 2.12.2021). 2. Tem atribuição o Ministério 
Público do Estado de Tocantins para apurar parte do objeto deste procedimento investigatório criminal, resultado da mesma ação de fiscalização, referente 
ao delito ambiental praticado pelo investigado L.A. da S., consistente em desmatar 57,72 ha (cinquenta e sete vírgula setenta e dois hectares) de vegetação 
nativa no interior da 'Reserva Legal do Projeto Hidrológico Sampaio PHS', localizada no Município de Sampaio/TO, tendo em vista que: (i) a área não é 
de domínio federal, não faz parte de Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada por órgão da União, Terra Indígena, Terreno de Marinha e Terras 
de Interesse do Incra, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência 
da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF; (ii) a intervenção em questão não está em APP do Rio Federal Tocantins; (iii) o Projeto é 
gerido pelo Governo estadual, objetivando o desenvolvimento do local, sendo que a utilização da potencialidade hídrica do rio federal em questão, para 
a produção agrícola, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento relativamente ao item 1 e, pela homologação da declinação de atribuições quanto ao item 2. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1003482-91.2020.4.01.3000-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 622 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. RESERVA EXTRATIVISTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a supressão de 8,95 (oito vírgula noventa e cinco) hectares, posteriormente constatado o total de 17,30 (dezessete virgula trinta) 
hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Município de 
Xapuri/AC, tendo em vista que o membro oficiante apresentou novas informações esclarecendo que apenas 10,10 (dez vírgula dez) hectares de área 
desmatada pode ser atribuída ao investigado, o que estaria abaixo da quantidade estabelecida para realização de atividades complementares pelo Plano 
de Uso da RESEX Chico Mendes. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto por reconsiderar a decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. JF-ATM-IP-1001177-10.2021.4.01.3903 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 759 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA ITUNA ITATÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
policial instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 50 A da Lei nº 9.605/98 decorrente da supressão de 12,35 (doze vírgula trinta 
e cinco) ha de floresta nativa do bioma amazônico sem autorização válida, ocorrida na Terra indígena Ituna Itatá em via de demarcação, no Município 
de Altamira/PA e a partir de visualização de sobrevoo do Ibama em operação realizada, tendo em vista que: (i) não foi possível identificar a autoria do 
delito, uma vez que o Relatório da Polícia Federal indicou o desconhecimento dos reais autores do dano ambiental; e (ii) não obstante as possíveis 
diligências efetuadas para aclaramento do fato, restou inconclusiva a investigação, razão pela qual é patente a ausência de justa causa à persecução penal. 
2. Registra-se que está em curso o IPL 2020.0027909 relativo a crimes de desmatamento e grilagem de terra cometidos na Terra indígena Ituna Itatá. 3. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento no âmbito da 4º CCR, com determinação de remessa dos autos à 6º CCR para exercício de sua função revisional, quanto 
a eventual questão de sua temática, decorrente do ilícito ora em apuração. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 171) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-
MG Nº. JF/MOC-1007522-23.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 740 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO 
IRREGULAR. AREIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos tipificados no art. 2º da Lei nº 8.176/91, 
e art. 55 da Lei nº 9.605/98, decorrente de eventual extração de areia sem autorização dos órgãos competentes, tendo em vista que: (i) operou-se a 
prescrição da pretensão punitiva relacionada ao crime ambiental previsto no art. 55 da Lei 9.605/98; e (ii) quanto ao art. 2º da Lei n º 8.176/98, não restou 
comprovada a materialidade delitiva, conforme consignado pelo membro oficiante, os documentos acostados aos autos indicam que havia autorização 
municipal e, bem assim, DAIA (documento autorizativo para intervenção ambiental) para o desassoreamento, de modo que a simples extração da areia 
não implica a prática do crime de usurpação, cuja materialidade, segundo esclarecido pelo DNPM, exigiria a prova de que o minério foi objeto de 
comercialização 2. Em relação à esfera cível, necessária a extração de cópia integral dos autos com posterior envio a um dos ofícios com atribuição cível 
para providências que entender cabíveis. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a extração de cópia integral dos autos e posterior envio a um dos ofícios com 
atribuição cível para providências que entender cabíveis. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. JF/PR/CUR-5004999-
73.2021.4.04.7000-CRIAMB - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 781 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. ART. 28 DO CPP. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. 1 . Tem atribuição o Ministério Público Federal para 
apurar a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 299 e 304, ambos do Código Penal, e art. 46 da Lei nº 9.605/98, decorrente da apresentação de 
informações falsas no sistema oficial de controle (SISDOF) e uso de documento falso (apresentação de Guias Florestais e Notas Fiscais ideologicamente 
falsas) perante o IBAMA, no Município de Paranaguá/PR, tendo em vista que: (i) os autos revelam a inserção de dados falsos no sistema de controle de 
produtos florestais via DOF, documento público federal, cujo sistema é coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo IBAMA, autarquia federal, que 
deve fiscalizar a origem, o fluxo e transporte de produtos federais, em atribuição própria, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 140/2011, e os 
artigos 35 e 36 da Lei 12.651/2012; (ii) tem-se presente o interesse federal na questão, uma vez que a conduta em análise atenta contra serviços e interesse 
de autarquia federal, e, consequentemente, da União, fato que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição 
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Federal; e (iii) a conduta de uso de documento falso perante fiscal do IBAMA atrai a competência Federal, de acordo com a Súmula 546 do Superior 
Tribunal de Justiça. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. JF-RDO-1002113-29.2021.4.01.3905-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 860 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE IRREGULAR 
DE MADEIRA. BERTHOLLETIA EXCELSA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar 
suposto delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, consistente em transportar 7,83 (sete vírgula oitenta e três) m³ de madeira serrada 
da espécie Castanheira (Bertholletia excelsa), sem licença ambiental válida, em Tucumã/PA, tendo em vista que: (i) em que pese não constar da lista da 
CITES, de acordo com o Livro Vermelho da Flora do Brasil (2013), a Bertholletia excelsa foi classificada na categoria de risco VU (espécie vulnerável), 
estando "sob forte pressão extrativista devido à coleta de suas sementes para fins industriais e de alimentação, o que já vem restringindo o recrutamento 
de novos indivíduos em algumas subpopulações"; e (ii) resta configurada a competência federal diante de dano à espécie da flora nativa ameaçada de 
extinção. NF - 1.23.005.000046/2021- 61(586ª SO). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB Nº. TRF5-0000101-94.2019.4.05.0000-INQ - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 373 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE PATOS/PB. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática 
dos crimes descritos nos artigos 330 do CP e 54 da Lei 9.605/98, praticados, em tese, por N. W. da N. F., durante o exercício do cargo de Prefeito 
Municipal de Patos/PB (2005/2008 e 2009/2012), consistente em descumprir decisão judicial de implementação de um aterro sanitário no referido 
Município, causando dano ambiental, tendo em vista que, conforme o Membro oficiante: (i) a sentença que fundamenta o crime de desobediência transitou 
em julgado em 08/11/2010, conforme certificado nos autos, o que revela a ocorrência da prescrição em 07/11/2013, nos termos do art. 109, VI do CP; e 
(ii) quanto ao crime previsto no art. 54 da Lei 9605/98), considerando o marco inicial da prescrição ser a partir do término do mandado eletivo do 
investigado, qual seja, 31/12/2012, também ocorreu a prescrição em 30/12/2020, considerando a pena máxima prevista ser de 4 (quatro) anos, nos termos 
do art. 109, IV do CP. O presente inquérito foi instaurado apenas em 11/06/2018. 2. O presente feito recebeu a numeração TRF5-0000101- 
94.2019.4.05.0000-INQ (DPF-INQ-0098/2018), em decorrência de remessa dos autos à Procuradoria Regional da República TRF5, considerando a 
competência originária em razão do foro de prerrogativa de função, pois atualmente, N. W. da N. F. ocupa o cargo de deputado do estado da Paraíba (ex 
Prefeito de Patos/PB). Em decorrência da manifestação nos autos da PRR da 5ª Região, pela declinação da competência dos autos à 1ª Instância, sob o 
fundamento de inaplicabilidade da prerrogativa de foro, o TRF5 acolheu a manifestação e determinou a remessa dos autos à PRM Patos/PB. 3. Quanto 
ao objeto subjacente, relativo ao dano ambiental decorrente do existência do lixão no Município de Patos/PB, constata-se o trâmite na PRM de Patos/PB, 
do Inquérito Civil nº 1.24.003.000290/2017-21, originário, instaurado em 09/11/2017, para apurar a responsabilização pelo dano ambiental causado pela 
não implantação de aterro sanitário na cidade de Patos, referente à execução do título judicial que trata da implantação de aterro sanitário de Patos, 
recuperação da área degrada do lixão e outras fontes de poluição ambiental, nos termos de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 0005526-
31.2005.4.05.8201, com trânsito em julgado, conforme consulta no Sistema Único do MPF. 4. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 175) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000966/2018-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 432 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO 
FIXADORA DE DUNA E DE RESTINGA. PRAIA DO FRANCÊS. BARRA DE SÃO MIGUEL. 1. Cabe o arquivamento na seara penal de 
procedimento investigatório criminal que tem por fim apurar supostas construções irregulares em área de preservação permanente, com possíveis danos 
ambientais na região entre a Praia do Francês e a Barra de São Miguel, tendo em vista que não existe indícios de conduta criminosa por parte dos 
estabelecimentos comerciais investigados, uma vez que houve dispensa de licenciamento ambiental comunicada pelo órgão ambiental municipal aos 
empreendedores dos restaurantes. 2. Não cabe o arquivamento dos autos na seara cível, tendo em vista que: (i) em que pese a Secretaria de Meio Ambiente, 
Saneamento, Agricultura, Pesca e Aquicultura de Marechal Deodoro/AL ter informado que os restaurantes estão dispensados do licenciamento ambiental, 
o referido órgão se alicerça, aparentemente, na Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e na Resolução CGSIM nº 57/2020 (que altera a 
Resolução CGSIM nº 51/2019, a qual versa sobre a definição de baixo risco para os fins da Lei nº 13.874/2019), o que deve ser averiguado, a fim de que 
se resguarde de que o órgão municipal tem observado adequadamente a legislação ambiental. 3. Faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que: 
(i) a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura, Pesca e Aquicultura de Marechal Deodoro/AL seja instada a apresentar novas informações, 
notadamente se foi sobre normas da legislação ambiental específica que se justificou a intervenção pelos restaurantes sobre faixa de proteção de restinga 
(APP), bem como se tem realizado a dispensa do licenciamento ambiental ao rol de estabelecimentos mencionados no Ofício 1024/2021/PR-AL/9 com 
respaldo nos parâmetros ambientais, apontando qual a legislação ambiental que respalda tal dispensa; (ii) o Ministério Público Federal recomende à 
citada Secretaria o estrito cumprimento da lei ambiental e sua escorreita observância, mesmo em caso de ponderação entre normas ambientais e novo 
normativo econômico; e (iii) em caso de confirmada afronta à lei ambiental no que tange às intervenções em APP realizada pelos restaurantes, dever-se-
á promover as medidas judiciais ou extrajudiciais com vistas a promover a restauração da área ao seu status quo. 4. Considerando a relevância ecológica, 
sobretudo como área de desova de tartarugas marinhas, com ocorrência de espécie ameaçadas de extinção, é necessário averiguar e acompanhar o trâmite 
de processo administrativo citado pelo ICMBio (nº 02001.005345/2007) e/ou outro em curso que esteja relacionado à criação de unidade de conservação 
da natureza na região da Praia do Francês. 5. Voto pela homologação do arquivamento no que se refere à eventual crime ambiental, conforme item 1, 
pela não homologação do arquivamento no que toca à seara cível, consoante itens 2 e 3, bem como pela instauração de procedimento administrativo de 
acompanhamento, nos moldes do item 4. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.001012/2020-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 862 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA DA LAGOA DE JEQUIÁ. PIER DE MADEIRA ANTIGO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar o delito previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98 consistente em adotar conduta em desacordo com os objetivos 
da Resex da Lagoa do Jequiá, por meio da manutenção de um píer de madeira que avança 37 (trinta e sete) metros sobre o leito da lagoa do Jequiá, em 
Jequiá/AL, tendo em vista que: (i) o local foi embargado; (ii) o ICMBio informou que a construção é anterior a criação da unidade de conservação; (iii) 
as consequências para o meio ambiente não foram desarrazoadas, sendo que a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso 
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concreto, com fulcro na Orientação nº 01/4ª CCR; e (iv) quanto ao âmbito civil, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental que adotou 
medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio de multa. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.001151/2014-12 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 636 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: PROCURADOR 
DA REPÚBLICA DO 6º OFÍCIO DA PR/AMAPÁ. SUSCITADO: PROCURADOR DA REPÚBLICA DO 5º OFÍCIO DA PR/AMAPÁ. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. EXTRAÇÃO MINERAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o procurador da República 
suscitado para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais e/ou irregularidade na concessão de licenciamento ambiental à 
atividade de extração mineral no PA Serra do Navio, desenvolvida pela empresa B. B. M. Ltda., no Município de Serra do Navio/AM, tendo em vista 
que: (i) com fulcro no artigo 18, inciso I, da Resolução 87/2010 do CSMPF, tendo a 4ª CCR convertido os autos em diligência, a manutenção das razões 
de arquivamento não é apta, de per si, a definir a redistribuição do feito a outro Ofício, salvo se o membro oficiante invocar sua independência funcional, 
nos termos do Enunciado n° 3/CIMPF; (ii) não basta repetir os fundamentos apresentados por ocasião da promoção de declínio ou arquivamento, há que 
se justificar fundamentadamente a escusa, conforme precedente da 5ª CCR; (iii) in casu, o novo titular do 5º Ofício da PR/AP determinou a redistribuição 
do feito sem, contudo, apresentar argumentos que justifiquem a redistribuição, tendo aposto apenas o ciente da decisão desta 4ª Câmara e do CIMPF, de 
modo que não há ofensa à independência funcional do Membro que promoveu o arquivamento, o qual deverá dar continuidade ao procedimento, salvo 
se houver recusa fundamentada; e (iv) a respeito do tema, o Enunciado nº 69 da 2ª CCR estabelece que o cumprimento das diligências caberá ao Ofício 
de origem. Precedente: 1.12.000.000205/2017-7 (577ª SO). 2. Voto pelo conhecimento do conflito e, por não vislumbrar recusa fundamentada de 
atribuição nos autos, declaro a atribuição do suscitado - o membro oficiante perante o 5º Ofício da PR/AP - para prosseguir na instrução do feito. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 
178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002772/2021-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 737 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato cível instaurada a partir de o recebimento de representação da Associação Dos Remanescentes do Quilombo Boca do Rio, a qual noticiou obra 
de responsabilidade da GDK, bem como da empresa Bahia Terminais, o que causaria impacto na comunidade quilombola, remanescente de quilombo 
Boca do Rio, tendo em vista a judicialização integral dos fatos investigados, por meio da Ação Civil Pública nº 1053264-40.2020.4.01.3300, perante a 3ª 
Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, conforme peça inicial e protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado nº 11 da 
4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 179) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000133/2017-22 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 744 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
LAVRA IRREGULAR DE QUARTZO. BREJINHOS/BA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar lavra irregular de quartzo 
na localidade denominada Morro do Mocó, no Município de Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo em vista que: (i) de acordo com Relatório de Fiscalização, 
o local não apresentava sinais recentes da atividade de mineração de quartzo, ou mesmo movimentação recente de veículos, a julgar pela vegetação que 
crescia ao longo do caminho; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, após o esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis, não foi possível 
identificar dano ambiental, ou mesmo estabelecer nexo de autoria dos fatos ensejadores da presente ação, não existindo motivos a justificar a continuidade 
do feito, se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR; (iii) em observância aos Enunciados 55 e 56 da 4ª CCR, segundo consignado pelo 
Procurador Oficiante, foi instaurado um Inquérito Policial, nº 0003009- 21.2018.4.01.3315, com vistas a apurar os mesmos fatos objeto deste IC, o MPF 
pugnou pelo arquivamento do feito, sob o argumento de que apesar de todas as diligências realizadas, inclusive Busca e Apreensão, não foi possível 
identificar a autoria do delito, o pleito do arquivamento foi confirmado por decisão judicial, portanto arquivado os autos. Precedente: 
1.15.000.002501/2021-85 (603º Sessão Revisão Ordinária - 04.02.2022) 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002659/2021-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 874 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES. RIO MAMPITUBA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de representação cidadã contra a CAEGE, 
noticiando o lançamento de efluentes na Praia da Bica, no Município de Paracuru/CE, tendo em vista que, após a realização de diligências, não se 
confirmou a existência de dano ambiental, constatando-se que há a canalização de efluentes para a faixa de praia, por meio de galerias pluviais, todavia 
não há evidências de possíveis substâncias poluentes. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º 
da Resolução 87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 181) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002713/2021-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 806 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
MARÍTIMA. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível irregularidade 
perpetrada pela empresa APM TERMINAL'S, referente à utilização de graxas, óleos, desengordurantes e dielétrico para a manutenção de máquinas sem 
o manuseio por um profissional habilitado, com posterior descarte irregular de substâncias no mar, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, tendo 
em vista que: (i) a empresa apresentou contrato de prestação de serviços com empresa responsável pelo despejo regular dos resíduos contaminantes, de 
maneira que não ocorra poluição ou danos ao meio ambiente; (ii) as máquinas e equipamentos empregados para realizar as operações no Terminal 
Portuário do Pecém não exigem grande quantidade de óleo para a manutenção corretiva, de modo que a utilização da manta utilizada pela empresa é 
suficiente para proteger o local e reduzir qualquer risco mínimo de poluição ambiental; e (iii) não foi comprovada a negligência da empresa na limpeza 
de máquinas e equipamentos, ou o efetivo dano ao meio ambiente; 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002730/2014-33 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 687 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. RETORNO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
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NATUREZA. PARNA BRASÍLIA E FLONA BRASÍLIA. ZONA DE AMORTECIMENTO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. 
CONDOMÍNIO COOPERVILLE. COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar e assegurar a recuperação ambiental dos danos ocasionados em razão do parcelamento irregular do 
solo, promovido pelo Condomínio Residencial Cooperville, de responsabilidade da empresa Magna Móveis comércio e Indústria Ltda, com possíveis 
impactos à Flona e Parna Brasília, em área situada no Setor Habitacional Vicente Pires, em Brasília/DF, tendo em vista que, após retorno dos autos (596ª 
SO, de 3.11.2021): (i) as informações do ICMBio Brasília-Contagem são no sentido de que o Condomínio está fora de UC's federais e zonas de 
amortecimento, especificamente há 2500 (dois mil e quinhentos metros) da área do Parna de Brasília, em local que está sujeito à administração do 
Governo do Distrito Federal; (ii) o Plano de Manejo da Flona Brasília não instituiu zona de amortecimento, por estar localizada no interior de áreas de 
Proteção Ambiental(APA) da Bacia do Rio Descoberto e do Planalto Central, bem como limitar com o Parna de Brasília e o Parque Estadual do 
Descoberto, que possuem legislação específica e normas definidas em seus planos de manejo, ou seja, está fora da governabilidade da Flona Brasília; e 
(iii) nos limites fora desta Flona, a área é considerada urbana consolidada, com regramento de uso do solo previsto no Plano Diretor, nos termos da 
Informação Técnica nº 3/2022-Flona Brasília. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001344/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 775 – Ementa: RECURSO. CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 4ª CCR. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. AGÊNCIA 
GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (AGRODEFESA). GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA). 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado a partir de ofício circular da 4ª CCR para apurar o nível de transparência da AGRODEFESA concernentes ao Projeto de Transparência das 
Informações Ambientais no ranking da transparência ambiental, especificamente quanto à disponibilização indistinta ao público externo das GTA's, tendo 
em vista que: (i) conforme relatório de avaliação do Projeto, a autarquia continua não atendendo às especificações para a disponibilização das 
informações; (ii) esta Câmara divulgou, em 15/04/20, os resultados e a análise evolutiva dos órgãos e entidades avaliados na segunda fase do Ranking 
da Transparência Ambiental, orientando que medidas judiciais sejam propostas até 15 de maio e disponibilizando a minuta da inicial para a proposição 
de Ação Civil Pública; (iii) a Lei de Acesso à Informação (LAI) baseada na publicidade e a Lei Geral de Proteção de Dados amparada na necessidade do 
resguardo da privacidade se convergem mutuamente, visto que essa lei potencializa as obrigações de transparência, em conformidade com o disposto em 
seu art. 25, qual seja: `os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas (...) à disseminação e 
ao acesso das informações pelo público em geral¿, regulamento correlato ao art. 8º, § 3º, III, da Lei de Acesso à informação, isto é: `É dever dos órgãos 
e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação (...) de informações de interesse coletivo ou geral or eles produzidas 
ou custodiadas, (...) sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)¿; e (iv) considerando que a Guia de 
Transporte Animal (GTA) é um documento oficial de emissão obrigatória para o trânsito interestadual de animais para qualquer finalidade, abarcando 
também as condições sanitárias, origem/destino entre outras informações relevantes, a concessão de acesso dos dados pessoais a terceiros é permitida 
para a proteção do interesse público e geral preponderante, pois evitará a disseminação de doenças, podendo causar danos para os produtores, bem como 
atingir a saúde de todos, nos moldes do art. 31, § 3º, V, da LAI, portanto, a divulgação dos dados do GTA espelha uma transparência ativa, pois se 
concatena com a saúde pública sanitária, o resguardo do meio ambiente e do consumidor, bem como denota uma proteção do interesse público 
prevalecente com a participação de todos na regularidade da atuação fiscalizatória e no exercício do poder de polícia estatal, fortalecendo, assim, os 
imperativos democráticos. Precedente: IC nº 1.17.000.001286/2018-25 4ª CCR e IC nº 1.30.001.001635/2018-67, 1ª Sessão Revisão-ordinária 
(10/02/2021), nos termos do voto-vista apresentado pela Conselheira Luiza Frischeisen. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida, com a remessa 
dos autos ao CIMPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento parcial 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). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.000.000667/2011-25 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 864 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. AUTOS REMETIDOS PELA 6ª CCR. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RODOVIA. BR 163. TERRA INDÍGENA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia sobre o processo de licenciamento ambiental e os supostos impactos da 
pavimentação asfáltica da rodovia BR 163 sobre as Terras Indígenas Menkragnoti, Panará e Terena Gleba Irini, nos Municípios de Altamira/PA, Guarantã 
do Norte/MT, Matupá/MT, Peixoto de Azevedo/MT e São Félix do Xingu/MT, após longa fase procedimental, tendo em vista que a PRM/Altamira 
ajuizou a ACP nº 1002995- 31.2020.4.01.3903 em face do DNIT, da Funai, do Ibama e da União abarcando o objeto da presente investigação, pois inclui 
a reparação das comunidades pelos prejuízos suportados, bem como as medidas necessárias para regularidade do licenciamento ambiental e da concessão 
da rodovia, segundo pesquisa realizada no Sistema Único e em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR por analogia, inexistindo, portanto, medidas 
adicionais a serem adotadas nesse apuratório. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.001515/2018-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 331 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROJETO DE TRANSPARÊNCIA DAS 
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS 
(SEAPA/MG). 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado a partir de ofício circular da 4ª CCR sobre o 
Projeto `Transparência das Informações Ambientais¿, para apurar as ações e omissões da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais (SEAPA), antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais (SEDA), concernentes ao citado projeto e em 
atendimento à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), tendo em vista que: (i) os dados acerca dos assentamentos de reforma agrária e de 
conflitos fundiários não foram disponibilizados, bem como as informações sobre a situação dos processos de regularização fundiária e das terras devolutas 
não foram detalhadas e atualizadas em formato acessíveis, mesmo sendo disponibilizadas, podendo envolver terras da União, administrada pelo Incra ou 
interesses de indígenas; e (iii) existe interesse estratégico de concentração de esforços institucionais, consubstanciados nessa Ação Coordenada de 
iniciativa do MPF, para garantia de atendimento à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), especialmente em questões socioambientais e de 
saúde pública de âmbitos nacionais. Precedentes: IC 1.22.000.001544/2018- 11 (599ª SO) e IC 1.25.000.002750/2018-29 (595ª SO). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação da 
declinação de atribuições para ajuizamento da Ação Civil Pública, pois já foi expedida recomendação e não acatada pelo citado instituto. - 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). 
186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000278/2020-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
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MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 777 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDO DE INFORMAÇÕES DE DADOS AMBIENTAIS. SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC). 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado com base em pedido de informações realizado 
no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no qual o solicitante pede diversos dados do Ministério Público Federal acerca de procedimentos relativos 
a crimes ambientais (movimentação processual referente a crimes ambientais, tempo médio de manifestação do MPF sobre notificações de crimes 
ambientais apresentados pelos órgãos de fiscalização federal, quantidade de procuradores designados para atuar com ações de crimes ambientais por área 
geográfica de atuação para o período de 2010-2019, dentre outros), no município de Juiz de Fora/MG, tendo em vista que: (i) foi cumprido o que 
determinado por esta 4ª CCR (595 ª SO), através do encaminhamento das informações solicitadas pelo solicitante; e (ii) em que pese a ausência de fato 
a ser apurado, o Procurador oficiante destacou que, por tratar-se de procedimento preparatório, o feito necessita de homologação da Câmara de Revisão 
para o devido arquivamento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG 
Nº. 1.22.002.000032/2017-29 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2490 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIS N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedido ou autorizado anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, especificamente no lote 11, da Quadra 3, do loteamento Recanto Beira Rio, situado às margens do UHE Água Vermelha, 
Município de Itapagipe/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme as diligências empreendidas pela 
concessionária AES Tietê e pela Policia Militar, as intervenções encontram-se fora da faixa da área de preservação permanente do reservatório artificial, 
em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa 
de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) 
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a 
constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903; e (iii) 
ademais, conforme pontua o Membro oficiante, os proprietários procederam à retirada de pesqueiro, alambrado de concreto e porteira e respectivo suporte, 
a partir da notificação da concessionária, foi celebrado Termo de Ajustamento e Conduta com o MPF para a devida gestão do entorno do reservatório 
(autos 1.22.002.000065/2011-85) e há recuperação da vegetação ciliar. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação dos representantes na hipótese de 
representação sigilosa e ausente de dados. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 188) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000057/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 749 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE RESERVATÓRIO. UHE VOLTA GRANDE. RIO GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS 
ALAGOAS/MG. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar danos ambientais 
provocados pela construção de um rampa de acesso de 156 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados), quiosque de madeira e piso de areia de 22 m² 
(vinte e dois metros quadrados), muro de arrimo e trapiche em Área de Preservação Permanente às margens do reservatório da UHE de Volta Grande, 
no Rio Grande, situada em lote do Condomínio Rancho dos Lagos, no município de Conceição das Alagoas/MG, mediante a supressão de vegetação do 
bioma do Cerrado, tendo em vista que: (i) embora celebrado TAC para recuperação da vegetação nativa na faixa da APP, a manutenção da rampa de 
acesso e de outras edificações mediante compensação financeira não atende aos princípios constitucionais ambientais, na medida em que não foi efetuada 
a recuperação integral da área degradada; (ii) os danos ao meio ambiente não podem ser vistos isoladamente, a partir de apenas um lote ou propriedade, 
porquanto o caso compõe uma parcela de um todo lesivo à APP (o loteamento em questão), que assim analisado não é inexpressivo, destacando-se as 
imagens do laudo de vistoria que indicam outras intervenções na APP de lotes vizinhos ao desta apuração; e (iii) necessária a adoção de medidas aptas à 
recuperação integral do meio ambiente, com demolição de todas as intervenções irregulares, atentando-se que o laudo de vistoria descreve a existência 
de diversas construções, trapiche, muro de arrimo, jardins, sendo que, para a efetividade da recomposição, esta deve ser integrada às demais APPs dos 
outros lotes, a fim de constituir corredor ecológico e restabelecer as funções ambientais previstas em lei para as APPs, recomendando-se um planejamento 
integrado para a mitigação dos danos da ocupação das margens do reservatório envolvendo a concessionária de energia. 2. Voto pela não homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000345/2016-76 - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1189 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se 
de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de 
energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 
consistentes em edificação de uma residência (14x10m), depósito, base concretada e fossa comum, situados no Sítio Lagoa Azul, às margens da Barragem 
Bico da Pedra, zona rural do município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) O Laudo Técnico 
nº 762/2020-CNP/SPPEA concluiu que as edificações estão fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o 
art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação 
permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal 
Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários 
dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 
(602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios 
do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
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4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 190) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000397/2015-61 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 813 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em construções (duas residências, uma 
piscina e um quiosque) promovidas às margens da UHE Bico da Pedra, Sítio Camboatã, zona rural do Município de Janaúba/MG. 2. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme consta do Laudo Técnico nº 041/2020-CNP/SPPEA, as intervenções encontram-se fora da 
área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto 
no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 
e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado 
que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADI's 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. 1.22.010.000107/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 810 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXECUÇÃO DE OBRA. DANO EM TALUDE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
suposta obra irregular em área de preservação permanente, com destruição de talude, localizada à base de serra que margeia a BR-381, no Município de 
Nova Era/MG, tendo em vista que o DNIT informou que os trabalhos para o restabelecimento do sistema de drenagem e da estabilidade dos taludes 
afetados foram concluídos, o que possibilitou a correção das irregularidades, de maneira que não há elementos nos autos que sustentem a continuação do 
presente procedimento. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-
MG Nº. 1.22.012.000284/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1143 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em danos ambientais decorrentes do empreendimento urbano denominado loteamento 
Residencial Ecológico Lajeado, Fazenda Cachoeira, às margens da UHE de Furnas, em Pimenta/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado, tendo em vista que: (i) o órgão estadual aplicou multa e embargo provocando o empreendedor a iniciar o processo de licenciamento ambiental; 
(ii) conforme informações da SUPRAM-ASF, as edificações estão localizadas a aproximadamente 25 metros da cota máximo operativo normal (a 
distância entre o nível máximo operativo normal é de 768 (setecentos e sessenta e oito) metros e a cota máxima maximorum e de 769,3 (setecentos e 
sessenta e nove vírgula três) metros), ou seja, fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, nos termos do art. 62 da Lei n° 12.651/2012 
(Novo Código Florestal); e (iii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses 
reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iv) o Supremo Tribunal Federal finalizou o 
julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do 
Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O 
STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit 
actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, 
Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 
42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 193) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000057/2017-64 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 568 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em edificar duas construções residenciais 
concluídas, uma piscina e uma caixa d'água, às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do Município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) Laudo Técnico n. 043/2020-CNP/SPPEA, concluiu que as intervenções não estão na APP do 
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reservatório, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a 
considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, 
tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 
4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 
1.22.025.000070/2017-13 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2314 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construção residencial de aproximadamente 60 (sessenta) metros quadrados, bem como supressão de 0,5 
(zero vírgula cinco) hectares, às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do município de Janaúba/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado, tendo em vista que: (i) acerca do desmate realizado em 2013, o Laudo Técnico nº 90/2020-CNP/SPPEA concluiu que a área está em processo 
de regeneração natural; (ii) O Laudo Técnico nº 908/2020-CNP/SPPEA concluiu que a construção residencial está fora da área de preservação permanente 
do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal), bem como foi cumprido o TAC referente ao 
compromisso de remover a rampa existente na app do reservatório artificial, conforme manifestação e fotos constantes da petição juntada pelo advogado 
do autuado; e (iii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 
4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, 
dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 195) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000116/2017-02 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 566 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de 
preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou 
autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construção de uma residencial concluída, uma 
caixa d'água concretada e uma fossa comum, do tipo fossa negra, na Fazenda Lagoa da Cruz, às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do 
Município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) O Laudo Técnico nº 039/2020-CNP/SPPEA 
concluiu que a construção residencial dista cerca de 16(dezesseis) metros da cota maximorum, portanto fora da área de preservação permanente do 
reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou 
a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, 
tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 
4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADI¿s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 
1.23.003.000026/2012-10 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 732 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 
FLONA DE ALTAMIRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, em 2012, para acompanhar o processo de desintrusão de ocupante 
ilegal da Fazenda Rio Bonito, localizada na Gleba Federal Limão, no interior da Floresta Nacional de Altamira, em área militar sob domínio do Ministério 
da Defesa, no Município de Altamira/PA, tendo em vista que: (i) a suposta ocupação irregular não foi constatada, tendo o ICMBio informado sobre há 
existência de processo de regularização fundiária em nome da Fazenda Rio Bonito, localizada no interior da Estação Ecológica Terra do Meio, em nome 
de pessoa diversa das mencionadas nestes autos; e (ii) o processo de desintrusão da Floresta Nacional de Altamira, de forma ampla, vem sendo 
acompanhado nos autos do Inquérito Civil nº 1.23.003.000278/2014-19 , o qual possui o seguinte objeto: "Procedimento instaurado a partir do Ofício nº 
3/2014- 4ª CCR, que versa sobre a ação coordenada 'O MPF em defesa das Unidades de Conservação". 2. Representante comunicado acerca de promoção 
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de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 197) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000165/2022-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 833 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. TARTARUGA. RIO XINGU. BEM DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível prática do crime de caça ilegal de animal silvestre, tartaruga de rio (Podocnemis sp, art. 29 da 
Lei n. 9.605/98, no Rio Xingu, Município de Porto de Moz/PA, tendo em vista que: (i) a apanha de 4 (quatro) indivíduos da fauna silvestre não revela 
consequência severas para o meio ambiente, considerando que foram imediatamente soltos no rio durante a operação de fiscalização; (ii) não há indícios 
de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito (multa, apreensão e soltura dos animais e destruição do 
espinhel e demais petrechos utilizados na caça de tartaruga), para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, destacando-se a inexistência de 
antecedentes criminais do autuado; e (iii) foram encaminhadas cópias dos autos para o 1º Ofício da PRM de Altamira analisar as providências cíveis 
cabíveis, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 198) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB Nº. 1.24.003.000236/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 766 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de obstar ou dificultar a ação 
fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), consistente na apresentação de informações falsas, referente ao porte econômico de empresa, 
no Cadastro Técnico Federal (CTF), no Município de Patos/PB, tendo em vista que: (i) a conduta praticada não revela lesão expressiva ao meio ambiente; 
e (ii) ausente evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o 
objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Aplicação da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.14.007.000280/2021-88 (601ª 
SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002970/2021-
28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 826 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR. 
BASALTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado a partir de investigação nos autos 5006026- 27.2017.4.04.7002 
- IPL nº 05553/2017-DPF/FIG/PR, para apurar a continuidade de ocorrência dos delitos previstos no art. 55 da Lei 9.605/98 e do art. 2º da Lei 8.176/91, 
na pedreira estabelecida na Linha Brasil, em São Miguel do Iguaçu/PR, após denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (processo n. 5008963-
68.2021.4.04.7002, no qual se imputam aos réus a prática dos delitos acima indicados no período de janeiro/2015 a julho/2018), tendo em vista que: (i) 
a área referenciada possui autorização da ANM, desde 30/7/2018, válida até 14/5/2038; (ii) a atividade minerária no local obteve licença de operação, 
concedida pelo IAT, em 29/08/2017, encontrando-se, atualmente, válida; e (iii) o presente PIC teve por objetivo apurar se os delitos imputados 
permaneciam sendo realizados, haja vista que no bojo do IPL, a despeito da notícia de que o empreendimento possuía autorização da ANM, o IAT 
noticiara a ausência de licença ambiental, todavia, desde 30/7/2018, a atividade minerária em referência possui ambas as licenças necessárias para o 
desempenho da atividade. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 200) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE Nº. 
1.26.006.000008/2022-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 692 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
RESTINGA. PONTA DE PEDRAS. RETIRADA DE PLACA EDUCATIVA. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurado para 
apurar suposto crime ambiental decorrente de desmatamento de restinga e retirada de placa educativa fixada pela Prefeitura, que indicava sobre a 
preservação da área, a qual, inclusive, é de desova de tartarugas, em sítio próximo ao pontal de Ponta de Pedras, em Goiana/PE, tendo em vista que, em 
que pese o fato seja objeto de procedimento cível (inquérito civil nº 1.26.006.000019/2021-77), remanesce a necessidade de apuração criminal dos fatos 
narrados nos presentes autos, cabendo o arquivamento do procedimento criminal em caso de demonstração de providência criminal adotada nos autos 
cíveis (Enunciado 56-4ª CCR) ou após adoção de providência criminal nos próprios autos criminais ou, ainda, em caso de apresentação de justificativa 
razoável para não o fazer. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000165/2019-09 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 836 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. CRIAÇÃO DE GADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em virtude de representação da Associação dos 
Vazanteiros e Vazanteiras da Chapadinha, noticiando eventuais irregularidades acerca da utilização de áreas próximas ao Rio Parnaíba para criação de 
gado, o que pode configurar, em tese, infrações ambientais cometidas em APP, no Município de Teresina/PI, tendo em vista que, após diligência efetuada 
por agentes do Ibama, sequer ficou constatado a criação de gado em áreas próximas ao Rio Parnaíba definidas como Área de Preservação Permanente, 
conforme o Relatório de Vistoria n. 6/2021-DITEC-PI/SUPES-PI, restando evidenciada a ausência de elementos concretos mínimos que demonstrem a 
existência de irregularidade, não havendo, pois, justificativa para a continuidade do procedimento no tocante a denúncia apresentada. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. 1.27.002.000101/2017-18 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 752 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO. COMPONENTE ÉTNICO E 
ARQUEOLÓGICO. ESTADO DO PIAUÍ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a regularidade do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento de perfuração de poços para prospecção e produção de petróleo e gás natural na Bacia do Parnaíba, no 
Estado do Piauí, sob responsabilidade da empresa Ouro Preto Energia Onshore S/A, sob análise do órgão ambiental estadual (SEMAR), tendo em vista 
que: (i) conforme informação da SEMAR, o Licenciamento Ambiental, Processo n. AA.130.1.006716/17, para a atividade de perfuração de poços de 
petróleo e gás natural, Blocos PN-T-137, PN-T-151 e PN-T-165, foi efetuado por meio da Licença Prévia n. D000108/18, atestando apenas viabilidade 
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técnica e locacional sob o ponto de vista do uso e ocupação do solo; (ii) no tocante ao componente étnico-ambiental, o Incra informou que, após exame 
da relação de processos de regularização fundiária de territórios quilombolas abertos no Incra-PI, não foram encontrados processos de comunidades 
quilombolas localizadas nos municípios piauienses indicados para prospecção de petróleo; (iii) eferente a presença de sítios arqueológicos, o Iphan 
informou que para os empreendimentos localizados nos Blocos PN-T-137 e PN-T-165, todos os estudos referente ao Patrimônio Arqueológicos foram 
devidamente executados, no bloco PN-T-137, no município de Oeiras, os estudos executados resultaram negativo para o impacto em bens arqueológicos 
e quanto as medidas compensatórias designadas pelo Estado no licenciamento, foram tidas como satisfatórias à proteção dos sítios arqueológicos; e (iv) 
após mais 5 (cinco) anos de apuração, não foi constatada irregularidade na instalação do empreendimento ou na expedição das licenças ambientais pela 
SEMAR, nem comprovado dano efetivo ou potencial passível de responsabilização cível ou criminal ambiental, pelo que não se vislumbra, ao menos 
neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 203) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000055/2008-49 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 675 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possível ocorrência de dano ambiental decorrente de aterramento de área de mangue e da 
construção de uma sucata de veículos usados, totalmente murada, situada na Av. Dr. João Francisco da Mota, Km 06, n.º 392, no bairro de Bom Pastor, 
em Natal/RN, tendo em vista que: (i) o Ibama esclareceu que a sanção pecuniária imposta no Auto de Infração n.° 387698-D foi de R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais) e foi quitada, sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente ao veículo tipo trator, marca Ford 6.600, que foi 
apreendido na ocasião e restituído posteriormente; (ii) segundo parecer Técnico do Ibama, o local da infração não era APP, manguezal, mas sim área 
urbana utilizada como depósito de lixo e outros resíduos, sem o devido licenciamento ambiental, não tendo sido imposto o embargo da área pelo Ibama 
na época; (iii) atualmente, a atividade desenvolvida no local é de depósito de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, devidamente 
licenciada pelos órgãos locais, não tendo sido identificado ilícito ambiental recente ou vestígios do antigo depósito de lixo; (iv) o Ibama esclareceu, ainda, 
que a área já estava em estado de degradação ou desconfiguração paisagística, com sinais de antropização consolidada desde março de 1997 até 1 (um) 
ano antes da autuação (2006), distando o manguezal a pelo menos 300 m (trezentos metros) do local da infração, pelo que não há necessidade de demolição 
da construção, nem de recuperação da área degradada ou de compensação ambiental; e (v) atendida diligência requerida pela 4ª CCR na 582ª Sessão 
Revisão- ordinária, de 03/02/2021, no sentido de prestação de informações complementares do órgão ambiental, não se vislumbra a necessidade de 
adoção, ao menos neste momento, de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 204) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000893/2022-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 754 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DE LAGO. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar aterros promovidos em áreas às margens 
do Lago Guaíba (estuário), localizadas ao longo da Rua Nossa Senhora Aparecida e da Rua João Ignácio da Silveira, na Ilha Grande dos Marinheiros, 
bairro Arquipélago pertencente ao Município de Porto Alegre/RS, e no interior da APA Estadual Delta do Jacuí, além da deposição de lixo no local, 
tendo em vista que: (i) o Lago em questão banha municípios da região e suas águas são alimentadas por rios estaduais; (ii) além disso, a área não é de 
domínio federal, não faz parte de Terreno de Marinha, Terra Indígena ou Quilombola ou inserida em Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada 
ou protegida por órgão da União, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a 
competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com recomendação de 
ciência do representante para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000698/2017-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 694 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AUTOS ENVIADOS PELA 6ª CCR. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LINHA DE TRANSMISSÃO 138 KV PASSO FUNDO-ERECHIM. TERRAS INDÍGENAS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a implementação de medidas compensatórias dos impactos socioambientais 
decorrentes da instalação da Linha de Transmissão 138 kV Passo Fundo-Erechim, de responsabilidade da CEEE, em favor da Comunidade Guarani- 
Votouro (Guabiroba), em Benjamin Constant do Sul/RS, tendo em vista que, após retorno dos autos pela 4ª CCR (595ª SO): (i) foi juntada a LO nº 
6512/2019, emitida pela Fepam, para o sistema de transmissão Passo Fundo-Erechim; (ii) a Fepam declarou que o empreendedor (CEEE-T) vem 
cumprindo com a condicionante 2.7 da LO n° 06512/2019, relativa às medidas compensatórias de impactos socioambientais, havendo o Plano Básico 
Ambiental sido entregue à Funai de Passo Fundo, que o apresentou e aprovou junto à comunidade indígena; (iii) concluiu o Membro oficiante que as 
medidas compensatórias, aprovadas pela equipe técnica da Funai, restaram devidamente elencadas no Plano Básico Ambiental, aprovado pelos indígenas, 
bem como fora juntada cópia da LO nº 65/12/2019 a comprovar a regularidade do empreendimento; e (iv) não há indícios de omissão do órgão ambiental 
fiscalizador, que demonstrou que vem desempenhando a fiscalização do cumprimento da LO, devendo as demais condicionantes serem por ele 
fiscalizadas ordinariamente, e, em caso de irregularidade, ser comunicado ao Ministério Público Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 206) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000112/2017-85 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 657 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
DE CURSO HÍDRICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade em duas construções (obras) a serem realizadas 
pela UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consistentes em um pavilhão no Campus Litoral Norte do Município de Tramandaí/RS, e um 
depósito destinado para a Central de Armazenamento no Ceclimar Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, localizado no Município de 
Imbé/RS e às margens do Rio Tramandaí, ambas supostamente em APP de curso hídrico e sem licenciamento ambiental, além de possíveis irregularidades 
em processo licitatório, tendo em vista que: (i) quanto à construção de um pavilhão no Campus, foi expedida a Licença Prévia 002/2017 e de Instalação 
004/2017 pelo órgão municipal competente, com a obrigação de se preservar qualquer APP que exista no local e espécies da flora protegidas por lei, e 
autorização da supressão de vegetação nativa da espécie eucaliptos; (ii) relativamente à construção de um depósito no Ceclimar, a obra não chegou a ser 
realizada; (iii) no curso da instrução, foi constatada a existência de uma terceira obra, referente à manutenção de um telhando e pequenos reparos na 
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infraestrutura no Centro de Reabilitação de Animais, a qual não interferiu em APP ou vegetação nativa e contou com a Autorização n. 09/2018; (iv) 
quanto a eventuais irregularidades na modalidade de Pregão Eletrônico para contratação de serviços comuns de engenharia e desvios no processo 
licitatório, a matéria não é afeta à 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com encaminhamento dos autos para a 1ª CCR para eventual exercício de sua atribuição 
revisional, relativamente a possíveis irregularidades na modalidade de Pregão Eletrônico para contratação de serviços comuns de engenharia e desvios 
no processo licitatório. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no 
âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000501/2021-24 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 706 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO EM DESACORDO COM 
A IN Nº 02/01-IBAMA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a suposta venda de animais silvestres (seis Amazona 
vinacea, um Amazona rhochcoryfha e nove Guarouba guarouba), sem dupla marcação, espécimes ameaçadas de extinção, em desacordo com a Instrução 
Normativa nº 02/01- Ibama, no Município de Paracambi/RJ, tendo em vista: (i) a conduta ilícita de considerável envergadura, em detrimento do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida de todos, (art. 225 da CF); e (ii) a aplicação 
de expressiva multa administrativa, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Por isso, revela-se necessária a continuação do feito para: a) verificar o 
cumprimento da sanção administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito 
e, em caso de negativa, instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o nome 
da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do prazo prescricional 
de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) promover ação civil pública visando à reparação por dano ambiental 
(considerando-se que a empresa se situa na cadeia causal do dano), bem como a interrupção de suas atividades lesivas e irregulares. 2. Quanto ao aspecto 
criminal, a pretensão punitiva dos fatos investigados encontra-se fulminada pela prescrição desde 15/05/2021, uma vez que os fatos delituosos 
investigados se amoldam ao tipo penal do art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, o qual possui a pena máxima fixada em 1 ano, incidindo a regra de 
prescrição do art. 109, IV do CPB. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 4. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.006.000079/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 704 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 
ZONEAMENTO URBANO. ÁREAS CONTÍGUAS AO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNASO). IMPLANTAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade na elaboração do 
zoneamento urbano do Município de Teresópolis/RJ, especialmente nas áreas contíguas ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), referente 
a implantação de empreendimentos residenciais fora dos parâmetros instituídos pela Lei de Zoneamento Urbano Municipal, após recurso apresentado 
pelo representante, tendo em vista que: (i) o Município de Teresópolis informou o acatamento imediato e integral da Recomendação nº 02/2020, expedida 
pelo MPF, com o objetivo de fazer valer o cumprimento das Leis Ambientais Federais e, no âmbito municipal, da Lei de Zoneamento Urbano e 
principalmente o Plano Diretor do município, bem como requisitou a criação de comissão intersetorial e multidisciplinar para analisar a Lei de 
Zoneamento e Lei de Habitação de Interesse social à luz do Plano Diretor e das legislações ambientais; e (ii) consignou o Membro oficiante que eventuais 
descumprimentos dos termos da Recomendação nº 02/2020 serão apurados caso a caso, em procedimento próprio. 2. Sobreveio aos autos relatos de que 
empreendimentos habitacionais estariam sendo construídos em desconformidade com o teor da Recomendação 2/2020, em virtude disso, o Membro 
oficiante determinou a instauração de procedimentos específicos para cada caso relatado. 3. Representante comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 209) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000703/2021-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 599 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. AUTOS ORIUNDOS DA 6ª 
CCR. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESEX ANGELIM. TENTATIVA DE INVASÃO DE ÁREA DA RESERVA. 
REMESSA DOS AUTOS A 5ª CCR/MPF. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Rondônia, para atuar em notícia de fato cível instaurada 
para apurar eventual situação de vulnerabilidade de comunidade tradicional extrativista residente na RESEX Angelim, decorrente das tentativas de 
invasão da área, bem como possível omissão do Poder Público na proteção territorial da referida unidade de conservação além de potencial malversação 
de recursos públicos federais, no Município de Machadinho D'oeste/RO, tendo em vista que, em relação à questão ambiental, conforme Relatório de 
Fiscalização, a RESEX Angelim é uma unidade de conservação estadual, sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de 
Rondônia, inexistindo lesão direta praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a 
competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições com remessa dos autos à 5ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os 
autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 210) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000032/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 801 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. OBRA MUNICIPAL. PROLONGAMENTO DE RUA. 
ÁREA URBANA INSERIDA NAACP DO CARVÃO E EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar a possibilidade de autorização para implantação de abertura viária pelo Município de Criciúma/SC, situado em poligonal identificada na ACP 
do Carvão para fins de recuperação ambiental, anteriormente degradada pela mineração, tendo em vista que esse ente administrativo assegurou ter adiado 
o projeto inicialmente pretendido expressamente, esgotando, assim, o objeto do presente apuratório. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 211) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000059/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 802 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. EDIFICAÇÃO. ÁREA URBANA INSERIDA 
NA ACP DO CARVÃO E EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possibilidade de 
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construção em terreno com área total de 404,12 m2 (quatrocentos e quatro vírgula doze) situado em poligonal identificada na ACP do Carvão para fins 
de recuperação ambiental, anteriormente degradada pela mineração e cujo entorno já é modificado por ações antrópicas, fato ocorrido em Criciúma/SC, 
tendo em vista que: (i) o perímetro em apreço não possui objeção à obra pretendida, já que não apontou a existência de rejeitos, desde que sejam 
observadas as condições e restrições constantes na Nota Técnica nº 33/2021/NUMA/SUREG-PA/PR/CA; e (ii) não se vislumbra impedimento para a 
liberação da intervenção requerida, contanto que respeitados os parâmetros definidos para o local, conforme legislação municipal em vigor, bem como 
PRAD previsto para aquele perímetro, não havendo fundamento, portanto, para que as diligências prossigam devido à ausência de elementos mínimos a 
fim de iniciar qualquer apuração ao mesmo por ora. Precedente: 1.33.003.000227/2019-47, 597ª Sessão Ordinária. 2. Registre-se que foram expedidas 
as recomendações 05/2019 e 06/2019 pelo Procurador da República titular do 1ª Ofício, além do aditivo à Recomendação 05, encaminhadas aos prefeitos 
e órgãos ambientais municipais e estaduais cujas áreas estão abrangidas no contexto da mencionada ACP. 3. O Membro oficiante determinou a inclusão 
do imóvel em planilha de controle do gabinete, com levantamento dos pontos com intervenções autorizadas na ACP do Carvão, acompanhada da descrição 
do polígono, coordenadas geográficas e referência ao número do procedimento desse expediente. 4. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000224/2021-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 727 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. ANPP. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar a prática do delito do art. 34 da Lei 9.605/98, consistente em pescar na praia, mediante a utilização de petrecho não permitido 
(cabos com auxílio de roldanas e poita fixa), em área localizada entre o Balneário Arroio Corrente e o Balneário Esplanada, no Município de 
Jaguaruna/SC, tendo em vista que: (i) a investigada aceitou a proposta de ANPP, o qual foi judicializado nos autos n. 5001894-24.2022.4.04.7204; (ii) o 
dano ambiental não foi expressivo, pois não houve prejuízo para a saúde humana ou à coletividade; (iii) não houve omissão do órgão ambiental, que 
adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001287/2022-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 639 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. DESCARTE IRREGULAR DE ÓLEO LUBRIFICANTE. PRODUTO 
CONTROLADO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática em desfavor de ATF. S. M. 
LTDA, por ter supostamente deixado de dar destinação ambientalmente adequada a 91 (noventa e um) litros de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
referente a meta/ano de 2020, em São Paulo, tendo em vista: (i) que não há elementos que indiquem que a poluição tenha causado prejuízos em níveis 
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, não 
restando configurada a prática do crime mencionado.; (ii) a não evidência nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas 
para coibir o ilícito, tais como a aplicação de multa simples; e (iii) a autorização pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o exercício da atividade. 
Precedente: IC 1.30.001.004020/2018-92 (548ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000148/2012-72 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 845 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADI¿s N. 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de 
preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou 
autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em exploração econômica e inexistência de reserva 
legal, com 35,08 (trinta e cinco vírgula zero oito hectares), às margens da UHE Capivara, no Município de Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado, tendo em vista que: ( i) conforme a concessionária Duke Energy, as intervenções encontram-se fora da faixa da área de 
preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da lei n° 12.651/2012 (novo código florestal); e (ii) o disposto no art. 
62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo 
operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 
n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 
12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o 
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta 
burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADI's 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000729/2021-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 718 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a delimitação irregular 
de terreno (cercamento de área), promovida por empresa, supostamente em Terreno de Marinha e área de manguezal às margens do Rio Poxim, ao lado 
da Ponte Gilberto Vila Nova de Carvalho, que liga o Bairro Inácio Barbosa ao Conjunto Augusto Franco, no Município de Aracaju/SE, tendo em vista 
que: (i) a SPU informou que o total da área está parcialmente em Terreno de Marinha, sendo que uma porção está regularizada em regime de ocupação, 
enquanto outras se encontram em processo de regularização (processos n. 19739.132437/2021-48, 19739.132469/2021-43 e 19739.132464/2021-
11/SPU); e (ii) a partir de comunicação da Sema, apurou-se que não há impedimentos do ponto de vista ambiental para regularização da utilização das 
áreas da União, e, no caso, houve a ocupação e efetivo aproveitamento dos imóveis nos termos da Instrução Normativa Spu n° 04/2021, portanto, não há 
irregularidade apta à manutenção deste procedimento. Precedente: 1.14.010.000033/2021-22 (601ª Sessão Revisão- ordinária - 23.2.2022). 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
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homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento administrativo de acompanhamento da regularização, junto à SPU, 
das partes do total da área que estão em processo de regularização, caso já não tenha sido instaurado. - 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: 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Nº 1.34.001.011327/2021-04 - Eletrônico – Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO Deliberação: por decisão do Colegiado o procedimento foi excluído de pauta e convertido em decisão monocrática. 

 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
DARCY SANTANA VITOBELLO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Suplente 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

Membro suplente 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00236578-2022| 
ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 4 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 14h30, teve início a 605ª Sessão Ordinária de Revisão, realizada 

virtualmente. Participaram os Membros: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Membro titular; 
Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro titular; Darcy Santana Vitobello, Membro suplente; Nívio de Freitas Silva Filho, Membro suplente; 
todos Subprocuradores-Gerais da República; e Marcus Vinícius Aguiar Macedo, Membro suplente, Procurador Regional da República. 

Nos processos de relatoria de Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício 
e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nicolao Dino, participaram da votação, Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Julieta 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, participaram da votação, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nicolao Dino, titular do 
2º Ofício; nos processos de relatoria de Darcy Santana Vitobello, participaram da votação, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício 
e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nívio de Freitas, participaram da votação, Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; e nos processos de relatoria de Marcus Vinícius Aguiar Macedo, 
participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício. 

Secretariados pela Secretária Executiva Substituta, Cristiane Almeida de Freitas, foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 
1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000147/2021-93 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1061 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARGILA. FÁBRICA DE ARTEFATOS CERÂMICOS. 
LICENCIAMENTO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades de 
licenciamento ambiental e dano ambiental decorrente de atividade minerária potencialmente poluidora, Fábrica de artefatos cerâmicos, extração de argila, 
em área do povoado Xexeu de Baixo, Município de Palmeira dos Índios/AL, tendo em vista que: (i) os autos não revelam danos ou lesão a bens do 
domínio da União ou sob a gestão/proteção de órgãos federais, bem como em unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de 
amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo Iphan e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, 
cavidades naturais subterrâneas, sendo a exploração minerária de natureza local, nos termos exigidos pelo art. 109, I, CF e Enunciados nº 5 e nº 7 - 4ª 
CCR; e (ii) eventual ausência de licenciamento ambiental para a atividade de atribuição do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (Ima), não atrai a 
competência da Justiça Federal e atribuição do MPF, além de a proteção do meio ambiente ser competência comum aos entes da federação. 2. Quanto ao 
aspecto criminal, o Membro oficiante pontuou que já foi decretada a extinção da punibilidade do indiciado J. B. da S., nos autos do Processo nº 0800479-
70.2019.4.05.8001, pela prática do crime do art. 60 da Lei 9605/98 (sob o argumento de cumprimento da transação penal), bem como o indiciado já ter 
sido denunciado e condenado pela prática do art. 2º da Lei 8176/91 e art. 55 c/c art. 15, inciso II, alínea "a", da Lei 9605/98, nos autos da Ação Penal nº 
0800379- 81.2020.4.05.8001. Contudo, não há evidências nos autos de comprovação quanto à reparação do dano ambiental da área ou se obteve a devida 
licença ambiental. 3. Considerando o possível interesse público secundário da União, decorrente de usurpação do patrimônio da União, conforme concluiu 
o laudo pericial descrito nos autos (extração irregular de 9.600m3 (nove mil e seiscentos metros cúbicos) de argila), devem ser extraídas e encaminhadas 
cópias dos autos à AGU, para análise e pertinência ou não de ajuizamento de ação civil para ressarcimento ao erário do bem usurpado. 4. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual, com determinação de remessa de cópias dos autos à Advocacia-Geral da União 
(AGU). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. 1.15.005.000034/2021-17 - Eletrônico - 
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Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 994 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. COMERCIALIZAÇÃO. 
LAGOSTA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do suposto delito previsto no art. 34 da Lei 
nº 9.605/98 em razão da comercialização de 13 (treze) kg de lagosta de forma ilegal, fato ocorrido em Acaraú/CE, tendo em vista que, posteriormente, o 
agente do IBAMA que lavrou o auto de infração prestou esclarecimentos afirmando que o pescado foi comercializado no período em que a pesca da 
lagosta estava permitida, não se tratando de crime ambiental, pelo que reconheceu um equívoco no encaminhamento do ofício ao MPF, inexistindo, 
portanto, fundamentos para a continuidade do procedimento, com fulcro na Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.003033/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 923 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. GALPÕES DE ARMAZENAMENTO. INSTITUTO BRASILEIRO DO 
CAFÉ. CIDADE DE VITÓRIA/ES. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TOMBAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possível alienação à particulares e omissão quanto ao tombamento dos galpões de armazenamento do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), na cidade 
de Vitória/ES, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, o imóvel permanece sob domínio federal e foi cedido ao Instituto Federal 
do Espírito Santo (IFES), instituição de ensino superior e técnico profissionalizante, que destinará o imóvel à instalação da Reitoria e outros órgãos 
administrativos visando ao desenvolvimento de atividades educacionais voltadas ao empreendedorismo e inovação; (ii) foi efetivado o tombamento 
provisório do imóvel pelo Estado do Espírito Santo, o que garante a proteção da fachada e outros elementos arquitetônicos de valor histórico e cultural 
em âmbito regional, enquanto tramita o procedimento de tombamento definitivo na Secretaria de Estado da Cultural e são realizadas pesquisas e o 
aprofundamento dos estudos para a constrição definitiva, inclusive no tocante à solicitação de restauração de uma das edificações; e (iii) evitada a 
alienação de bens da União, com destinação para fins educacionais e de promoção cultural de espaços de valor histórico e arquitetônico, não se vislumbra, 
ao menos neste momento, omissão do serviço público federal nem a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000427/2022-17 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1037 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO POPULAR. ORIENTAÇÃO SOBRE O ENTENDIMENTO 
DO STF. RETORNO DAS AULAS PRESENCIAS. PONTE NOVA/MG. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar promoção de arquivamento 
de notícia de fato instaurada a partir de representação, solicitando orientações acerca do entendimento da decisão do STF de abril de 2020, referente à 
autonomia e competências dos chefes administrativos da união, em suas instancias especificas, com predomínio do local sobre os demais. Em contraponto 
à posição do Governo do Estado de Minas Gerais ao enfrentar a pandemia, no que se refere ao retorno das aulas presenciais, tendo em vista que a matéria 
é estranha à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pela remessa dos autos à PFDC e posteriormente à 1ª CCR, para o eventual 
exercício de suas funções revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003604/2016-61 - Relatado por: 
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 964 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. TERMO AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 
DESCOMISSIONAMENTO DA ESTRUTURA. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança 
e estabilidade da barragem, denominada B1, localizada em Sarzedo/MG, operada pela Empresa Itaminas Comércio de Minérios S/A, localizada no 
Município de Sarzedo/MG, tendo em vista que: (i) firmou-se um termo de compromisso de ajustamento de conduta entre o investigado e o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Estado de Minas Gerais, órgãos ambientais estaduais, com a interveniência da ANM, 
visando à descaracterização da estrutura, para não mais operar como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, deixando de possuir características 
de barragem, ante a proibição imposta pela Lei n. 12.334/2010 (art. 2º-A) da construção e manutenção em atividade de barragens construídas ou alteadas 
pelo método a montante; e (ii) ante a impossibilidade técnica de descaracterização da estrutura até 25/02/2022, o TAC prevê prazo para apresentação de 
cronograma das ações de descomissionamento, estipula formas de reparação e de compensação pelos danos morais coletivos decorrentes do não 
atendimento do prazo legal, além da cominar multa e outras penalidades em caso de inadimplência, sem isentar a mineradora de responsabilidade cível, 
criminal e administrativa. 2. Cabe a instauração de procedimento administrativo (PA) para acompanhamento do cumprimento do TAC, ainda que 
consignado no ajuste a fiscalização pelo órgão estadual e a eleição do foro da Justiça estadual, tendo em vista: (i) a atribuição da ANM para fiscalizar o 
empreendimento e o potencial dano a mais de uma unidade da federação ou a rio federal, em caso de sinistro na barragem; e (ii) a inviabilidade de 
manutenção de inquérito civil apenas para acompanhamento do processo de descaracterização da barragem, não se vislumbrando, ao menos neste 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, determinando a 
instauração de PA de acompanhamento do TAC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004678/2018-86 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 945 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. MINAS PARALISADAS OU ABANDONADAS. DANOS 
AMBIENTAIS E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 1. É prematuro o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais 
danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural decorrentes de minas abandonadas ou paralisadas, no Município de Prudente de Moraes/MG, tendo 
em vista ser necessário solicitar informações atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem como, ao IPHAN. 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento, determinando-se a solicitação de informações atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem como, ao IPHAN. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004690/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 979 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. PEDRA ARDÓSIA. PROPRIEDADE DE DOMÍNIO PRIVADO. PASSIVO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a responsabilidade ambiental decorrente do abandono de minas no Estado de Minas Gerais, com destaque nestes 
autos para o empreendimento Lavrar Mineração Ltda., no Município de Papagaios/MG, que explorou pedra ardósia, tendo em vista que: (i) o 
empreendimento minerário não está abandonado, mas apenas paralisado desde fevereiro de 2005, tendo o atual proprietário do empreendimento 
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apresentado relatório de paralisação da atividade minerária, atendendo aos regulamentos do setor; (ii) a obrigação de executar o plano de recuperação da 
área degradada somente será exigido quando do fechamento da mina, tendo o relatório da vistoria realizada pelo órgão ambiental estadual (FEAM) 
destacado a regeneração voluntária do local, com um contínuo processo de recomposição da vegetação natural, inclusive com a presença de indivíduos 
arbóreos, sem indicar, contudo, a necessidade de intervenção humana; e (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou 
medidas administrativas para a prevenção do ilícito para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, pelo que não subsistem fundamentos para a 
continuidade da persecução. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.004805/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 911 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. RELATÓRIO FEAM "MINAS 
ABONDONADAS". 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural 
identificados pelo relatório FEAM "Minas Abandonadas", na área da poligonal minerária COPAM 01777/2003, ANM 831.083/2003, pertencente à Stone 
Brazil Exportação Importação Ltda., localizada no Município de Pompéu/MG, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a empresa informou que: 
a) cumpriu a determinação de apresentação do relatório, conforme protocolo datado de 20/07/2021; b) requereu à Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(FEAM), em 17/05/2021, a paralização temporária da atividade minerária relativa ao processo minerário ANM 831.083/2003; e c) quitou o débito 
constante do Auto de Infração nº 229735/2021, lavrado em virtude da não apresentação do relatório; e (ii) a Supram Alto São Francisco informou que a 
empresa apresentou, de fato, o relatório de paralização de atividades minerárias, e que, no momento, não cabe a execução do PRAD, considerando o 
interesse do empreendedor em prosseguir com a atividade minerária no local, o que somente é exigido no ato de fechamento da mina. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000761/2021-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 943 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE RECIPIENTES DE GASOLINA. ÔNIBUS. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar denúncia de falta de fiscalização quanto ao transporte de 
recipientes de gasolina em ônibus provenientes do interior do Estado do Pará, incorrendo em risco de explosão, tendo em vista que: (i) não há elementos 
nos autos que indiquem a transnacionalidade da conduta investigada, não havendo indícios de que o transporte dos recipientes de gasolina, sem licença 
válida outorgada pelo órgão competente, fosse realizado entre países distintos; e (ii) não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal 
do crime de transporte de gasolina, etanol, óleo diesel, álcool etílico e gás butano, sem licença válida outorgada pelo órgão competente (artigo 56 da Lei 
nº 9.605/98), salvo quando se tratar de transporte transnacional (Enunciado 39ª-4ª CCR). 2. Os autos derivaram de procedimento arquivado no âmbito da 
1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que concluiu pela inexistência de omissão da PRF no Pará quanto à fiscalização do 
transporte de combustíveis em veículos de transporte público municipal. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público 
Estadual e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do 
Estado do Pará e pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000441/2017-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 969 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. TERRA INDÍGENA CACHOEIRA SECA. 
ESTADO DO PARÁ. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do crime previsto no artigo 48, da Lei 
9605/98, consistente em impedir a regeneração natural de 99,74 ha (noventa e nove vírgula setenta e quatro hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, 
em área da Terra Indígena Cachoeira Seca, Estado do Pará, tendo em vista que: (i) a conduta prevista no art. 48, da Lei n. 9.605/98, constitui delito 
permanente, cuja potencialidade lesiva se protrai no tempo, não se esgotando no momento da constatação da infração, mas somente por ocasião da 
cessação do dano; e (ii) não consta dos autos prova da efetiva reparação do dano, nem da quitação da multa administrativa aplicada pelo Ibama, no valor 
expressivo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Precedente: PIC n. 1.13.000.003067/2020-44 (587ª Sessão Revisão-ordinária, de 19/05/2021). 
2. Cabe o arquivamento quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330, CP, considerando-se que a imposição de penalidade administrativa de 
multa pelo Ibama não configura o crime de desobediência, que 'é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da 
ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual', nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (RHC 98.627-
SP, 5ª Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/4/2019). 3. Voto pela não homologação do arquivamento em relação ao crime ambiental, 
determinando seja analisada possível proposta de ANPP, avaliando-se a possibilidade do recolhimento da multa e de recuperação da área degradada 
mediante reflorestamento, como uma das condicionantes do acordo. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS Nº. 1.29.002.000172/2021-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 944 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO 
IRREGULAR. AREIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. 1. É prematuro o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar possíveis irregularidades referentes à Licença de Operação n. 013/2018 emitida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Nova Petrópolis/RS para atividade de lavra de areia, e consequente supressão da vegetação, pela empresa de mineração, tendo em vista que é necessário 
solicitar informações atualizadas à ANM e à Autarquia Federal de Meio Ambiente. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.006.000229/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1042 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. CRIAÇÃO DO NGI ICMBIO TERESÓPOLIS. 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNASO). JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a existência de possíveis prejuízos causados pela eventual exoneração de chefes e de seus substitutos das Unidades de Conservação Ambiental, 
no âmbito da PRM Nova Friburgo/Teresópolis, bem como se existe um projeto de criação de um Núcleo de Gestão Integrada (NGI) para o Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), tendo em vista que: (i) instado a se manifestar o ICMBio informou que foi criado o NGI ICMBio Teresópolis 
para a gestão das Unidades de Conservação do ICMBio Teresópolis, entre elas o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, como parte de uma estratégia 
gerencial estruturante; (ii) o assunto é objeto da Ação Popular nº 5000870- 48.2020.4.02.5114/RJ, na Justiça Federal de Magé, em que foi proferida 
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decisão liminar que anulou a criação do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Teresópolis; (iii) os autos da Ação Popular, atualmente, encontram-
se conclusos para julgamento após a apresentação de alegações finais pelo MPF, que manifestou-se pela procedência da pretensão em face do ICMBio, 
conforme cópia anexada, em observância ao Enunciado 11-4ª CCR; e (iv) tem se, também, atuação do MPF em Ação Civil Pública nº 5004549-
38.2020.4.02.5120, contra dispositivo da portaria de criação da NGI ICMBio, voltada à estrutura da Rebio Tinguá (cópia anexa). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI 
Nº. 1.30.007.000008/2022-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1052 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA 
DE PETRÓPOLIS. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para atuar em inquérito civil instaurado para apurar danos 
ambientais em razão de aterro em Área de Preservação Permanente de córrego na rua João Alberto, s/n, Meio da Serra, no Município de Petrópolis/RJ, 
supostamente inserida no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e sobreposta à APA Estadual Petrópolis, tendo em vista que: (i) conforme o Parecer SEI 
nº 10/2020-NGI ICMBio Teresópolis, o licenciamento ambiental está sendo conduzido, atualmente, pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
Petrópolis para fins de renovação, sendo certo que a Estação de Tratamento de Água de Araras - ETA Araras - já havia sido precedentemente licenciada 
por órgão estatual, no caso, pelo INEA, quando este emitiu a Licença Prévia e de Instalação (LPI) nº IN036950; (ii) a intervenção mencionada ter se 
realizado na APA Petrópolis, a delegação da competência para o licenciamento foi transferida para o município de Petrópolis ao se considerar que se 
tratava de intervenção em curso hídrico com impacto local; e (iii) o local do empreendimento - ETA Araras - está inserido na ZCN2 do Plano de Manejo 
da APA/Petrópolis, não havendo interesse federal, pois não está inserida em Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada/gerida por órgão da União, 
não está inserida em Terreno de Marinha ou Terra Indígena, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas 
públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 14) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000231/2021-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1088 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. APP. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina para atuar em procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da construção sobre dunas e 
vegetação de restinga, na orla do Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que, conforme informações prestadas pela SPU, o local dos 
fatos está fora dos limites do terreno de marinha e seus acrescidos, ausente, portanto, dano efetivo ou potencial a bem de domínio da União, a interesse 
federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, conforme o art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. Precedente: NF n. 1.29.023.000103/2019-
56 (569ª Sessão Ordinária, de 03/06/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006645/2016-88 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
976 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICOS. ALIMENTOS ORGÂNICOS. CONTROLE SOCIAL 
PARA A VENDA DIRETA SEM CERTIFICAÇÃO. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LOCAL. 1. Cabe o arquivamento do inquérito civil instaurado para 
apurar a necessidade de fiscalização por órgãos estatais das Organizações de Controle Social (OCSs) para a venda direta de produtos orgânicos sem 
certificação, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, embora o controle permanente nas OCSs seja feito exclusivamente pelos 
próprios produtores de alimentos orgânicos, que não integram o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg), é possível ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) fiscalizar as unidades produtoras de orgânicos integrantes da forma de controle por OCSs 
- agricultores familiares, em sua maioria, segundo a IN MAPA 19/2009, o que não tem sido possível por dificuldades operacionais (quantidade de fiscais 
e tamanho do acervo nacional a ser fiscalizado); (ii) a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) está implementado o 
Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Afins de uso agrícola em Produtos de Origem Vegetal (PEARA-POV), sendo um de seus 
objetivos a fiscalização da conformidade de aplicação de agrotóxicos nas culturas agrícolas, coletando dados, dentre outros locais, também em 
propriedades de produção orgânica do estado; e (iii) constatada a implementação de fiscalização dos OPACs por entes estaduais, suprindo o objetivo dos 
autos, não há necessidade de adoção de outras medidas extrajudiciais ou judiciais pelo MPF, salvo a instauração de procedimento administrativo destinado 
a acompanhar, de forma continuada, a implantação do PEARA-POV pelo Estado de São Paulo, o que já foi determinado. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, 
mediante a instauração de PA de acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 
1.34.012.000319/2017-19 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 973 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO GÓES. GUARUJÁ/SP. PÍER 
IMPACTADO PELO ALARGAMENTO E APROFUNDAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE SANTOS. DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO DOS MORADORES. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a dificuldade de locomoção dos moradores 
da Praia do Góes devido a situação do píer local, o qual foi severamente impactado pelo projeto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação 
do Porto de Santos, em Guarujá/SP, tendo em vista que: (i) segundo o Iphan, o atracadouro que existia no meio da Praia do Góes foi destruído pelas 
marés que assolam o local. O outro de concreto na extremidade oeste da Praia, fora da área de tombamento, está em péssimo estado de conservação; (ii) 
no mesmo sentido, a Capitania dos Portos aduziu que o píer existente (coordenadas LAT:23°59'54.4''S LONG:46°18'49.1''W) não apresenta condições 
de uso, em virtude de seu estado de degradação; (iii) a SPU informou que existiam duas situações paralelas na Praia do Góes: um píer irregular que foi 
demolido e um atracadouro das lanchas que fazem o transporte dos moradores, ainda existente e pendente de regularização, conforme Portaria n° 404, 
de 28 de Dezembro de 2012; (iv) o Ibama informou que tem feito o acompanhamento no âmbito da Licença de Operação do Porto Organizado de Santos 
e encontra-se em tratativas com o empreendedor para a adoção das medidas mitigadoras; e (v) ainda que não seja viável, consoante concluiu o Membro 
oficiante, o ajuizamento de ação civil pública para demandar o Município de Guarujá a construir um novo píer, considerando, sobretudo, informação da 
Prefeitura no sentido de não haver orçamento disponível, resta a possibilidade de promover, extrajudicialmente ou judicialmente, a construção de novo 
píer ou reforma do existente pelo empreendedor responsável pelas obras de alargamento e aprofundamento do canal de navegação do Porto de Santos, 
como medida reparadora/compensatória pelos danos causados à coletividade, notadamente à comunidade que fazia uso do píer destruído pela dinâmica 
das ondas decorrente das obras do Porto. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000089/2017-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1071 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE.  
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA 
LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado 
no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 128, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, 
tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para 
atualização de intervenções, cujas conclusões definirão  as  medidas  a  serem  adotadas  nesse  apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento 
para monitorar as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, medidas adicionais para 
a continuidade do procedimento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a 
distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e 
da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei 
nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas  ADIs  4.901/DF,  4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl  nº  44.645  AgR,  
Rel.  Ricardo Lewandowski, Segunda  Turma,  julgado  em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira 
Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 
39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP,  Rel.  Min. Rosa  Weber,  
DJe  de  20/11/2020,  com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000726/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 993 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. ÁGUA. ALAGAMENTO. PROXIMIDADE 
DA BR-101. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório civil instaurado para apurar as soluções alternativas 
para os problemas de alagamento nas Ruas Otaviano Siqueira e José Prata Irmão, paralelas à rodovia BR 101, na Travessia Urbana de Estância/SE, tendo 
em vista q u e : (i) o DNIT esclareceu que provavelmente os fatos narrados decorrem da deficiência do sistema de drenagem urbano existente, a exemplo 
da má captação das águas das vias e do entupimento das caixas coletoras; (ii) após reunião entre citado departamento e a Municipalidade, restou acordado 
que o DNIT contribuiria para a solução da insuficiência hidráulica, restando ao Município a obrigação de executar o melhoramento na rede de drenagem 
no entorno da BR, já que a substituição do bueiro sozinha não resolveria a pendência instalada; (iii) o ente administrativo afirmou que, após informações 
do DNIT, efetuará levantamentos de campo, projetos e orçamento para posterior licitação da obra de melhoramento no entorno da BR- 101; e (iv) a 
resolução do fato narrado é preponderantemente do ente Municipal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelo conhecimento da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e sua 
homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. JF/JUA-0002657-
85.2018.4.01.3825-APN - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1065 – Ementa: 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. TERRA INDÍGENA XACRIABÁ, SITUADA NO INTERIOR DO PARQUE NACIONAL DAS CAVERNAS 
DO PERUAÇU. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Não cabe propor acordo de não persecução penal (ANPP) nos autos 
de ação penal, movida em face de vários autores, pela prática do crime previsto no art. 38-A c/c art. 40 e art. 50-A, todos da Lei nº 9.605/1998, na forma 
dos arts. 29 e 71 do Código Penal, e art. 288 do CP, uma vez que, conforme a inicial acusatória, 'desde o ano de 2012, os acusados, associados e em 
continuidade delitiva, desmataram e exploraram economicamente florestas em terra de domínio público, realizando supressão vegetal no interior da terra 
indígena Xacriabá, situada no interior da Unidade de Conservação do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, sem autorização dos órgãos competentes, 
causando danos diretos e indiretos inestimáveis à unidade de conservação, bem como em sua zona de amortecimento e no território da terra indígena 
Xacriabá, promovendo a destruição da vegetação primária do Bioma Mata Atlântica', tendo em vista que: (i) embora não seja óbice a propositura do 
acordo no curso de ação penal (item 3), a proposta de acordo de não persecução penal, quando se trata de desmatamento no âmbito de terra indígena, 
sobretudo em unidades de conservação de proteção integral, comporta ressalvas, sob pena de se tornarem inócuas as sanções penais que visam à 
preservação de áreas protegidas, de modo que a flexibilização das sanções penais por meio do ANPP, ao invés de inibir o avanço do desmatamento, pode 
fomentá-lo; (ii) as unidades de conservação são objeto de proteção especial pelo poder público, sendo, portanto, de extrema importância que condutas 
como a praticada pelo réu sejam reprimidas, configurando justificativa forte o suficiente para não se propor o acordo nos autos; e (iii) existente elemento 
indicativo tanto da significativa lesividade como da elevada censurabilidade da conduta, apontando a insuficiência do acordo de não persecução penal 
para sua reprovação e prevenção. Precedentes: JFRS/RGR-APN-5003679- 10.2020.4.04.7101 (591ª SO); JF-RO-APN-1000125- 38.2019.4.01.4100 
(593ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da 
edição da Lei nº 13.964/19, e disciplinaram, no Item 1.2, que: "O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo 
ser proposto pelo membro do MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a 
prevenção da infração penal". 3. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 3/2018, revisada e ampliada 
a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-
se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles 
já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos. No caso em análise, todavia, os requisitos não se 
mostram atendidos para o oferecimento do acordo, nos termos do art. 28-A, caput e inciso II, do CPP. 3. Voto pela não admissibilidade da propositura 
do Acordo de Não Persecução penal. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não admissibilidade da 
propositura do Acordo de Não Persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG Nº. JF/PSA-INQ-1005549-87.2021.4.01.3810 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1063 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
AREIA. ATIVIDADE LICENCIADA. MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar 
possível extração irregular de areia por parte da pessoa jurídica Mineração BMW Ltda., em área de domínio privado na zona rural do Município de Pouso 
Alegre/MG, caracterizando em tese os crimes do art. 55 da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º da Lei n. 8.176/91, tendo em vista que: (i) a área investigada está 
em operação, conforme o Título Minerário n. 830.229/2019, que foi regularizado em 01/07/2021, após vistoria no local em 17/05/2021; (ii) a atividade 
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minerária está licenciada pelo Estado até 19/12/2029 (LAS n. 304/2019) e pelo Município até 06/02/2024 (LM n. 01/2019), com previsão de recuperação 
da área degradada, nos termos da licenças concedidas; (iii) embora iniciada a extração mineral antes da efetiva concessão da licença pela ANM, já havia 
licenciamento ambiental local, sendo possível a compensação financeira quanto à produção antecipada de areia (3.095 metros cúbicos), a ser perseguida 
na seara cível pela Advocacia da União, já ciente da situação; e (iv) sem evidências nos autos de omissão da ANM, que adotou medidas administrativas 
para a prevenção do ilícito, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade 
de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. JF-RDO-1001859-90.2020.4.01.3905-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 40 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. PRODUTO FLORESTAL. MADEIRA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE. 
SISFLORA/PA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no 
art. 299 do Código Penal e/ou art. 69-A da Lei 9.605/98, consistente em inserir declaração falsa em sistema oficiais de controle florestal, ao transferir 
crédito florestal simulando o transporte de madeira nativa em toras a partir do PMFS AUTEF 2969/2014 SEMAS/PA, cadastro CEPROF 3674 
SEMAS/PA, no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) no Estado do Pará, em respeito à Resolução nº 379/2006 do Conama, a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente assumiu a gestão florestal do Estado, assim, as informações contidas nas Guias de Transporte de Produtos Florestal 
questionadas no presente IPL encontram-se sob a sua gestão por meio do Sisflora, sistema próprio para emissão de documento de controle de transporte 
e armazenamento de produtos florestais, de forma que o bem jurídico protegido pertence à Administração Pública Estadual, sendo irrelevante o fato de 
o Ibama, autarquia federal, ter sido responsável pela fiscalização que constatou a prática do ilícito criminal, visto que tal circunstância não tem o condão 
de fixar a competência da Justiça Federal; e (ii) atualmente, os produtos florestais de áreas fora da jurisdição federal (unidades de conservação federais, 
terras indígenas, etc) são transacionados exclusivamente pelo Sisflora, e, ainda que o mencionado sistema se comunique com o sistema do Ibama (Sisdof), 
isso não implica afirmar que a fraude foi praticada contra o órgão ambiental federal. Precedentes: DPF/SNM/PA-IP-00142/2012, Relator: Nicolao Dino, 
583ª Sessão Revisão-ordinária (24.2.2021); 583ª SO; NF nº 1.23.000.001067/2020-63, Relator: Nicolao Dino, 587ª Sessão Revisão-ordinária (19.5.2021); 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação 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). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-
0800261-57.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 951 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe 
a suspensão, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos do art. 20 da Lei 4.947/1966 e art. 48 
da Lei 9.605/98, consistentes na ocupação clandestina de área da União (praia e Terreno de Marinha) e na construção de imóvel em Área de Preservação 
Permanente (restinga) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), localizado na Rua Flaviano Lima Bedoia, n. 276 (Av. Principal, n. 11), 
Praia de Boa Viagem, Povoado Saco, Município de Estância/SE, de propriedade de G. A. S., tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea 
na esfera cível, autos da ACP nº 0800475-53.2017.4.05.8502, que definirá questões relativas à existência ou não de materialidade para fins de formação 
da opinio delicti pelo Parquet Federal para fins de persecução penal; e (ii) a solução da controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação 
típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva na esfera criminal, pois depende saber se o terreno é área de preservação permanente 
cuja complexidade exige resolução na esfera civil, evidenciada pela necessidade de realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 
66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020); Precedentes: JF-SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 
(589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução 
penal (prescrição da pretensão punitiva), considerando que no presente caso o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de 
infração penal permanente cuja consumação protrai/estende no tempo, renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial 
que apura a prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, consistente em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos 
se verificou a atipicidade da conduta, por ausência de comprovação de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União, conforme 
Relatório da Polícia Federal. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 (um) ano. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 (um) ano, nos termos do voto do(a) relator(a). 
23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.00.000.008054/2022-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1056 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal para atuar em notícia de fato cível, procedimento instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo Ibama, para apurar a supressão de vegetação, 
correspondente a 103,21 (cento e três vírgula vinte e um) hectares de floresta amazônica, objeto de especial proteção, sem autorização ambiental, em área 
situada no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que, ainda que a área de vegetação suprimida seja de domínio privado, considerando a 
sua expressiva extensão, há interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o Ibama, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, em 
garantir a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do 
desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia Protege. Precedentes: (IC nº 1.32.000.001073/2017- 14, Relator: Nicolao Dino, 556ª SO - 26.9.2019; 
NF nº 1.13.000.000511/2021-51, Relator: Nívio de Freitas, 593ª SO, 16.9.2021 e PP nº 1.23.007.000294/2019-78, Relator: Marcus Vinícius, 590ª SO - 
30.6.2021; NF 1.23.005.000325/2020-44, Relatora: Darcy Santana Vitobello, 593ª SO - 16.9.2021; e NF 1.23.001.000141/2020-14, Relator: Juliano 
Baiocchi, 571ª SO - 5.8.2020). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições, com determinação de retorno dos autos ao membro oficiante 
para ajuizamento de Ação Civil Pública, nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição nos termos do voto do Relator. 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
AMAZONAS Nº. 1.13.000.001035/2021-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
907 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 
ARQUITETÔNICO. INTERESSE FEDERAL EM TOMBAMENTO DE IMÓVEL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
inquérito civil instaurado a partir de representação, para apurar se há interesse federal em realizar o tombamento de casa antiga, localizada na Rua Emílio 
Moreira 340 - Praça 14 de Janeiro, onde funcionou escritório da Representação Indígena Coiama do povo Kokama, bem como a sede do jornal "O 
Solimões", no Município de Manaus/AM, tendo em vista que: (i) instado a se manifestar, o Iphan informou que, após avaliação do endereço informado, 
verificou-se que o mesmo encontra-se fora das áreas de tombamento e entorno dos bens objetos de atuação do Iphan no Município de Manaus, e que o 
endereço informado não coincide com área de sítio arqueológico registrado ou conhecido pelo Iphan em seus bancos de dados; e (ii) o Instituto Municipal 
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de Planejamento Urbano (Implurb) informou que: a) o imóvel em questão encontra-se fora da Poligonal do Iphan e que o imóvel está classificado como 
Unidade de Preservação Histórica de 2º grau, conforme Decreto nº 7176/2004, do Município de Manaus; e b) trata-se de unidade histórica, em risco de 
desabamento e que já houve manifestação, inclusive constatado pela equipe técnica da Defesa Civil (ocorrência nº 2020/00970), que notificou o 
proprietário (Termo de Autuação nº 015042), para providenciar restauro da unidade histórica. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de 
declínio, nos termos do Enunciado nº 9 da 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 25) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001667/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 956 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. CAÇA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DE HUMAITÁ. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática, em tese, de crime previsto no art. 52 da Lei nº 9.605/98, consistente em penetrar 
na FLONA de Humaitá, conduzindo instrumento próprio para caça, sem licença da autoridade competente, em Humaitá/AM, tendo em vista que: ( i) 
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, uma vez que o ilícito ocorreu em 09/07/2013, e já se 
passaram mais de 8 (oito) anos; (ii) quanto ao aspecto cível, ficam dispensadas medidas adicionais pelo Ministério Público Federal, diante das medidas 
administrativas adotadas pelo órgão fiscalizador, como aplicação de multa e apreensão da espingarda; e (iii) restou afastada eventual invasão devido à 
construção de casa no interior da UC, uma vez que o Incra juntou documento informando a existência de assentamento em nome da filha do autuado no 
local. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000596/2019-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1049 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. CENTRO HISTÓRICO DE ITAPARICA/BA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
a partir de Ofício encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaparica/BA, que informando acerca da instauração do Inquérito Civil nº 
06/2019, naquele Órgão Ministerial, com vistas a investigar o estado de conservação do Centro Histórico do Município Itaparica/BA, tendo em vista que: 
(i) o MPF, o MPE/BA e o IPHAN firmaram termo de ajustamento de conduta com o Município de Itaparica/BA, visando ajustar compromissos com a 
finalidade de criar mecanismos efetivos de fiscalização e preservação do património histórico e cultural daquela municipalidade em ação conjunta entre 
aquele ente e o lPHAN; e (ii) ante a formalização do referido TAC e a inexistência de outras irregularidades, foi determinada a instauração de 
Procedimento de Acompanhamento, o que pressupõe o arquivamento do presente procedimento, nos termos da Diretriz nº 2, Provimento nº1/2015 da 
Corregedoria- Geral do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 
1.17.000.000951/2021-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 963 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS. ÓRGÃO 
ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Espírito Santo para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar 
eventual ilegalidade decorrente da prorrogação automática das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental estadual, tendo em vista que o serviço 
público questionado não é federal, nem há registro de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para 
atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com recomendação de notificação do representante acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000236/2018-93 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1040 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. RIO ARAGUAIA. USO E OCUPAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil público instaurado para possível omissão do IBAMA/GO, da SECIMA/GO (atual SEMAD/GO), dos municípios goianos de Aruanã, 
Britânia e Aragarças, bem como da SPU/GO, referente ao uso e ocupação das áreas públicas federais situadas à margem direita/goiana do Rio Araguaia, 
tendo em vista que: (i) após a expedição de recomendações ministeriais aos referidos entes públicos, foram prestadas informações pelos municípios 
investigados acerca da realização de atividades de conscientização e vistoria ambientais, às margens do citado recurso hídrico federal; (ii) a então 
SECIMA/GO encaminhou cópia do Relatório de Fiscalização Ambiental Nº 52/2019 que envolveu vários municípios goianos em abordagens terrestres 
e aquáticas e noticiou a implantação de um 'escritório' no rio Araguaia, onde poderia ser emitida licença de pesca aos turistas interessados; (iii) por sua 
vez, a SPU/GO informou a expedição de notificações aos municípios de Aragarças, Aruanã, Britânia, São Miguel do Araguaia e Nova Crixás, informando 
a compulsoriedade da obtenção de autorização federal, para uso das praias fluviais e terrenos marginais do rio Araguaia; a Permissão de Uso do município 
de Aragarças/GO; a fiscalização do município de Aruanã/GO com aplicação de notificações, e que o município de Britânia/GO havia sido previamente 
notificado sobre a obrigatoriedade da obtenção de autorização federal, entre outras ações de fiscalização empreendidas; e (iv) concluiu o Membro oficiante 
que os entes públicos demonstraram o implemento das recomendações, não se comprovando omissão incorrida. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000328/2018-48 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1032 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. REGULARIDADE AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. FAZENDA 
MUTUM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de comunicação da Polícia Militar Ambiental, para apurar a regularidade ambiental 
do projeto de Desenvolvimento Local, que previa a criação de um hotel pesqueiro para ser frequentado pelos turistas de pesca e a realização de torneios 
de pesca dentro da propriedade, a fim de inserir a Fazenda no mercado de turismo da cidade de Corumbá e do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser 
realizado na Fazenda Mutum, que é banhada pelas águas dos rios Paraguai e Taquari, localizada no Pantanal do Paiaguás, no Município de Corumbá/MS, 
tendo em vista que, após diversas diligências ao longo da tramitação do feito, os proprietários da Fazenda Mutum informaram o cancelamento do projeto 
em comento, alegando não haver mais interesse em realizá-lo, inexistindo, portanto, fundamentos legais para a continuidade do feito devido à perda do 
objeto, sem prejuízo de novas investigações pelo MPF ou ajuizamento de ações civis públicas referentes ao objeto aqui tratado, caso de futuras 
informações indicarem qualquer interesse em retomada do projeto. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 208 
 

 
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. 

 

- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000626/2022-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 886 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. 
SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes 
previstos no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de dados falsos no Sistema de Controle e 
Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), referente a 04 (quatro) passeriformes nativos da fauna brasileira (anilhas com 
prazo de validade vencido), no município de Ribeirão das Neves/MG, tendo em vista que: (i) o número diminuto de aves (quatro), somado à ausência de 
reincidência, não indicam a existência de inclinação comercial do criador, nem a prática de adulteração das anilhas; e (ii) não há evidência nos autos de 
ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas, como aplicação de multa para coibir o ilícito, com o 
objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, sendo aplicável ao caso a Orientação nº 1-4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002831/2021-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 934 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. AVES SILVESTRES. SISPASS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ANILHAS. CRIADOURO/CATIVEIRO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática dos crimes tipificados no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998 c/c art. 
299, do Código Penal, atribuídas a D. S. P., consistentes na inserção de informação falsa no sistema de controle de fauna - SisPass, referente ao nascimento 
de 04 (quatro) aves em criadouro, indicando anilhas que sequer lhe tinham sido entregues, situado no Município de Pedro Leopoldo/MG, tendo em vista 
que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao tipo penal enquadrado, se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que já se passaram mais de 5 
anos da data dos fatos (15/10/2016), nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de 
omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, como aplicação de advertência, com o objetivo de desestimular 
e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002904/2017-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 980 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. TOMBAMENTO. CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. ERMIDA DE 
SANTA EFIGÊNIA. MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG. 1. Cabe arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a tramitação do processo n. 
970-T-76 junto ao Iphan, destinado a avaliar a necessidade de tombamento como patrimônio histórico da Capela Nossa Senhora do Rosário e da Ermida 
de Santa Efigênia, localizadas no Município de Sabará/MG, tendo em vista que: (i) o parecer técnico do Iphan não aponta a necessidade de tombamento 
dos imóveis na esfera federal, ante a constatação do tombamento dos bens pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA), por meio do Decreto Estadual nº 19.463/1978; (ii) o Iphan destaca que os dois edifícios ficam em terreno de domínio privado, da Anglogold 
Ashanti Brasil, na Mina Cuiabá-Lamego, possuem sistema de prevenção e combate de incêndios, sistema de radiocomunicação e instalações hidráulicas, 
estão bem preservados, tendo sido restaurados pela mineradora recentemente; e (iii) reconhecido o valor histórico e cultural das edificações (capelas 
rurais de Minas Gerais) na esfera estadual e o bom estado de conservação e preservação, que garantem proteção e valorização do patrimônio arquitetônico 
local, não se vislumbra, ao menos neste momento, omissão do serviço público federal nem a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003640/2016-24 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 739 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGENS. BARRAGEM DE PATOS. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e estabilidade da barragem de rejeitos de mineração denominada Patos, operada 
pela empresa Vale S/A, localizada no Município de Catas Altas/MG, tendo em vista que, de acordo com informações prestadas pela ANM, a Barragem 
Patos foi descaracterizada, não mais existindo tecnicamente como barramento, não se enquadrando, portanto, nas características e diretrizes previstas na 
Lei nº 12.334/2010, Política Nacional de Segurança de Barragens de Mineração, não se sujeitando, portanto, às normas vigentes relacionadas às barragem 
de rejeitos de mineração. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLCA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.004750/2018-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 952 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. MINAS PARALISADAS OU ABANDONADAS. 
DANOS AMBIENTAIS E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 1. É prematuro o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
eventuais danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural decorrentes de minas abandonadas ou paralisadas, no Município de Caeté/MG, tendo em 
vista ser necessário solicitar informações atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem como, ao IPHAN. Precedente: 1.22.021.000069/2018-18. 
2. Voto pela não homologação do arquivamento, determinando-se a solicitação de informações atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem 
como, ao IPHAN. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000025/2014-64 
- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 889 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
CONHECIDA COM ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em edificação de uma residência (rancho), às margens do Rio Grande (UHE de Furnas), 
zona rural São José da Barra/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme Relatório Técnico de 
Fiscalização, a construção de alvenaria do rancho encontra-se em faixa superior a 30 (trinta) metros da cota máxima maximorum, portanto, fora da APP 
da UHE, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar 
como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo 
declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. 
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Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto 
pelo conhecimento da promoção de declinação de atribuições como arquivamento e sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000072/2011-65 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 3522 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO. RECONSIDERAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 
12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções 
ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica 
ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em 
edificações irregulares às margens da UHE de Furnas, Situada na zona rural do Município de Capitólio/MG. 2. Deve ser reconsiderada a decisão de não 
homologação do arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) nos termos do Laudo Técnico nº 011/2017-SEAP constante dos autos, 
o membro oficiante manifestou que "em se considerando os limites da área de preservação permanente estabelecidos no art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
no caso do imóvel pertencente ao casal [...], a faixa de APP corresponderia a uma área de 1,30 m x 5 m, devido à declividade local. Trata-se de uma faixa 
de proteção tão estreita que, mesmo se respeita, não desempenharia quaisquer das funções ambientais atribuídas em lei. Informa, ainda, que 'o dano, 
portanto, ainda que existente, seria ambientalmente insignificante, sobretudo quando se leva em conta que algumas árvores nativas foram mantidas no 
terreno'.". Assim, o laudo pericial não revelando dano ambiental expressivo, o arquivamento do feito é a medida que se impõe; e (ii) o disposto no art. 
62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo 
operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 
n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 
12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o 
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta 
burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.). 4. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela reconsideração da decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a homologação da 
promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000170/2017-
98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 162 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em intervenções em imóvel situado no Condomínio Pedra do Sonho, às margens de UHE Furnas, na fazenda 
Califórnia, município de Fortaleza de Minas/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) a concessionária Furnas, 
responsável pelo contrato de concessão, propôs Ação de Reintegração de Posse c/c Demolição da Construção nº 0000899-13.2013.4.01.380, em desfavor 
do autuado, estando o processo em fase recursal no TRF1, portanto, não há providências complementares a serem adotadas pelo MPF no presente 
momento; (ii) o Parquet federal poderá atuar na condição de custos legis na ação referida; e (iii) atualmente a demanda se encontra em fase mais avançada 
no TRF1 para o julgamento do recurso de apelação; 3. Na esfera criminal, necessário a continuidade do feito, para fins de responsabilização ambiental 
pela eventual prática do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98 e/ou art. 20 da Lei nº 4.947/66, ou justificar as razões de não o fazer. 4. A faixa de área 
de preservação permanente da UHE coincide com a cota de desapropriação realizada pela concessionária responsável pelo barramento e está m 
conformidade com o que preconiza o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar 
como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo 
declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. 
Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 5. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário 
da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) 
(Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 
26/2/2021.). 6. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 7. Voto 
pela homologação do arquivamento no âmbito cível, com determinação de prosseguimento na esfera criminal, na forma acima mencionada. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000099/2022-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 816 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. FAUNA. PESCA. PETRECHO PROIBIDO. PIRACEMA. DEFESO. RIO SÃO FRANCISCO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar a suposta prática, em tese, do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, c/c art. 36, ambos da Lei 9.605/98, 
consistente em pescar no período do defeso com petrecho proibido, fato ocorrido em 23/01/2022, quando o Ibama constatou a presença de rede de pesca 
e tarrafa em uma embarcação no rio São Francisco, no Município de São Francisco/MG, em contrariedade à Portaria Ibama 50/2007, tendo em vista que: 
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(i) não houve flagrante de utilização da malha no rio, com inserção dos petrechos em meio aquático, nem apreensão de pescados, patente a ausência de 
materialidade delitiva do crime do art. 34 da Lei 9.605/1998; e (ii) ausente registro de dano ao meio ambiente por causa do fato, nem houve omissão do 
órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Precedente: NF 
1.14.012.000016/2020-94 (564ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG 
Nº. 1.22.005.000335/2016-31 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1012 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em duas construções residenciais concluídas, um chiqueiro, um depósito, um galinheiro, 
dois currais, e uma fossa comum, do tipo fossa "negra" , às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do município de Porteirinha/MG. 2. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que:(i) O Laudo Técnico nº 764/2020-CNP/SPPEA concluiu que as edificações residenciais 
distam cerca de 26 (vinte e seis) e 36 (trinta e seis) metros da cota maximorum, portanto fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, 
em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como 
faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; 
e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a 
constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 
1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na 
ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões 
monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, 
com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL REI/LAVRAS Nº. 1.22.014.000118/2016-
31 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2698 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em obra no loteamento residencial Cristiano Pereira, às margens da UHE de Furnas (Rio Grande), Distrito de 
Porto dos Mendes, município de Campo Belo/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informações 
dos autos, o empreendimento em área urbana respeita a faixa de 15(quinze) metros a partir da Cota Altimétrica Máxima Maximorum, portanto, fora da 
área de preservação permanente do reservatório artificial, em observância ao que dispõe os artigos 5º e 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); 
e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância 
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 
4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a 
do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem 
considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso 
ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 
AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira 
Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 
39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 
de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.024.000171/2016-13 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 912 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGEM 
DIQUE DA PÊRA. MINA DEL REY. EMPRESA VALE S.A. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a efetiva implantação 
da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à Barragem Dique da Pêra, na Mina Del Rey, sob responsabilidade da empresa Vale S.A., 
localizada no Município de Mariana/MG, tendo em vista que: (i) segundo informações do DNPM, a Barragem Dique da Pêra foi descaracterizada, 
conforme § 2° Art. 3° da Portaria DNPM n° 70.389, e descadastrada no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragem (SIGBM), não possuindo, 
portanto, mais características de barragem de mineração; (ii) instada a se manifestar acerca da finalização do projeto de recuperação ambiental da área 
da referida barragem, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) esclareceu que: a) a Mina Del Rey está paralisada, com previsão de retomada em 
2024; b) segundo o último Relatório de Paralisação de Atividade Minerária (13372116) apresentado, o empreendedor realiza, periodicamente, atividades 
de manutenção e conservação da mina paralisada, tais como: monitoramento da qualidade de água, segurança patrimonial, manutenção das vias de acesso, 
leitura de instrumentos nas PDE's e cava, monitoramento e manutenção das barragens, incluindo leitura de instrumentos, roçadas, limpeza e pintura de 
canaletas, remoção de formigueiros, auditorias periódicas, inspeções, realização de obras civis, entre outras; c) vários dos equipamentos da mina e as 
estruturas de operação e de apoio foram e estão sendo desmobilizados, com alguns destes equipamentos sendo transferidos para outras unidades 
operacionais da empresa Vale S.A.; e d) o empreendimento é considerado regular perante as diretrizes da Deliberação Normativa COPAM nº 220/2018 
e, caso o empreendimento continue paralisado, o próximo Relatório de Paralisação de Atividade Minerária deverá ser apresentado até abril de 2022; e 
(iii) consignou o Membro oficiante que, as fotos acostadas aos autos demonstram com clareza a total descaracterização da barragem, seja com drenagem 
total da água acumulada no antigo reservatório, seja com a recomposição incipiente de vegetação natural. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
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sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000117/2017-49 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1202 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construção de uma residência 
concluída, dois depósitos, um curral e duas fossas comuns, do tipo fossa negra, em imóvel situado às margens da Barragem Bico da Pedra, zona rural do 
município de Porteirinha/MG. 2. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) o Laudo Técnico n° 788/2020-
CNP/SPPEA concluiu que "a construção residencial do sr. [...] dista cerca de 2 metros internamente a cota maximorum do reservatório da Barragem Bico 
da Pedra e, de acordo com a Lei nº 12.651/2012 esse edifício estaria na APP do reservatório (ANEXO I). Contudo, considerando a exatidão cartográfica 
dos levantamentos realizados, esse edifício poderá estar situado parcialmente fora APP do reservatório. "; (ii) necessário realizar novas diligências perante 
o órgão ambiental e à concessionária do barramento para que informem se as edificações estão localizadas na área de preservação permanente do 
reservatório artificial, a se considerar o parâmetros previsto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (iii) o disposto no art. 62 do 
novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo 
normal e a cota máxima maximorum. 3. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data 
de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 4. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões 
proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 
de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 5. Voto pela não homologação da promoção de arquivamento, com a conversão do feito em diligência para verificar se as 
edificações estão localizadas no interior da app da UHE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000547/2016-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 983 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO 
VER-O-PESO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para intermediar o diálogo entre a sociedade civil e a Prefeitura de Belém/PA, na 
condução de projeto de revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, tendo em vista que: ( i ) a administração municipal decidiu priorizar a reforma 
emergencial da feira, a qual foi concluída em dezembro de 2020 e acompanhada pelo Ministério Público Federal; (ii) em relação ao Projeto Executivo 
Arquitetônico de Revitalização da Feira do Ver o Peso, está em tratativas entre a Prefeitura de Belém, o IPHAN no Pará e o Departamento de Projetos 
Especiais do IPHAN/Brasília; e (iii) foi determinada a extração de cópia dos presentes autos para instauração de PA para acompanhar a "efetivação do 
PRODUTO 4 - Projeto Executivo Arquitetônico de Revitalização da Feira do Ver o Peso - Ação PAC CH n. 263 - Processo IPHAN 01450.004464/2014-
63". 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.003.000316/2021-54 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 830 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CORTE DE ESPÉCIE 
AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar os crimes do art. 45 c/c art. 53, II, c, da Lei n. 
9.605/98, consistente na supressão, sem autorização da autoridade ambiental competente, de 01 (uma) árvore de Castanheira (Bertholletia excelsa), 
espécie ameaçada de extinção, segundo a lista do Ministério do Meio Ambiente, que foi encontrada serrada em tábuas no interior da Estação Ecológica 
da Terra do Meio, unidade de conservação federal de proteção integral, no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) a supressão de 
um indivíduo da flora não revela consequência severas para o meio ambiente, considerada a extensão de 3.373.110 ha (três milhões, trezentos e setenta 
e sete mil, cento e dez hectares) da UC; e (ii) não há indícios de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do 
ilícito (multa, apreensão e destruição da madeira serrada), para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, destacando-se a inexistência de 
antecedentes criminais do autuado. Precedente: NF n. 1.23.000.001401/2021-60 (598ª Sessão Revisão-ordinária, de 02/12/2021). 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000403/2017-25 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 970 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. TERRA INDÍGENA 
CACHOEIRA SECA. ESTADO DO PARÁ. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do crime previsto 
no artigo 48, da Lei 9605/98, consistente em impedir a regeneração natural de 31,3 ha (trinta e um vírgula três hectares) de floresta nativa, bioma 
Amazônia, em área da Terra Indígena Cachoeira Seca, Estado do Pará, tendo em vista que: (i) a conduta prevista no art. 48, da Lei n. 9.605/98, constitui 
delito permanente, cuja potencialidade lesiva se protrai no tempo, não se esgotando no momento da constatação da infração, mas somente por ocasião da 
cessação do dano; e (ii) não consta dos autos prova da efetiva reparação do dano, nem da quitação da multa administrativa aplicada pelo Ibama, no valor 
expressivo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Precedente: PIC n. 1.13.000.003067/2020-44 (587ª Sessão Revisão-ordinária, de 19/05/2021). 
2. Cabe o arquivamento quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330, CP, considerando-se que a imposição de penalidade administrativa de 
multa pelo Ibama não configura o crime de desobediência, que 'é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da 
ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual', nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (RHC 98.627-
SP, 5ª Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/4/2019). 3. Voto pela não homologação do arquivamento em relação ao crime ambiental, 
determinando seja analisada possível proposta de ANPP, avaliando-se a possibilidade do recolhimento da multa e de recuperação da área degradada 
mediante reflorestamento, como uma das condicionantes do acordo. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 
1.24.000.002611/2014-17 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 975 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. APP. MARGEM DO RIO CAMAÇARI E DO RIO CABOCLO. MANGUEZAL. 
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RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. MUNICÍPIO DE LUCENA/PB. TRILHA. TRÁFEGO DE VEÍCULOS. TURISMO PREDATÓRIO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual prática de turismo predatório, mediante tráfego irregular de veículos em trilhas sobre 
restinga fixadora de dunas, manguezal e margens dos Rios Camaçari e Caboclo, área da empresa Eco Villas Negócios Imobiliários Ltda, no Município 
de Lucena/PB, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo em vista que: (i) o Município de Lucena e a empresa HP Automotores do Brasil 
Ltda. firmaram, respectivamente, os Termos de Ajustamento de Conduta n. 2 e n. 3, por meio dos quais se comprometeram, em síntese, a impedir o 
tráfego indiscriminado de veículos sobre áreas especialmente protegidas por lei; (ii) conforme apurado pelo membro oficiante, o evento promovido pela 
empresa HPE em 18/09/2021 ocorreu por dentro dos canaviais, conforme acordado, sempre com a presença da Polícia Ambiental e da equipe da Sudema 
(órgão ambiental estadual), sem intercorrências; e (iii) não foi constatado o cumprimento do TAC pelo Município de Lucena, concernente à regularização 
da prática de trilhas e eventos turísticos na região legalmente protegida, pelo que foi instaurado Procedimento de Acompanhamento específico para o 
TAC n. 2, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 
2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002308/2021-
78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 903 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. RIO PARANÁ. 
PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na instalação do loteamento Parque Residencial Ecoville, em imóvel contínuo à APP do 
Rio Paraná - uma vez que, no bojo do cumprimento da sentença do processo JF/PR/FOZ- 5000902-97.2016.4.04.7002-ACP, no qual a Itavel Serviços 
Rodoviários foi condenada a recompor dano ambiental em APP do Rio Paraná, apurou-se suposto descumprimento da decisão judicial, em decorrência 
da alienação do imóvel, matrícula 60.924, à pessoa jurídica Parque Residencial Ecoville Ltda, em Foz do Iguaçu/PR, tendo em vista que: (i) a Residencial 
Ecoville Ltda. alegou que, quando da aquisição do imóvel de matrícula n. 60.924, desconhecia qualquer passivo ambiental, inclusive da obrigação de 
fazer imposta nos autos JF/PR/FOZ-5000902-97.2016.4.04.7002- ACP, mas, não obstante, a fim de evidenciar sua alegada boa-fé, a empresa aduziu 
assumir a obrigação fixada na decisão judicial, já transitada em julgado; (ii) em conformidade com o acordado entre o Parquet e os representantes do 
empreendimento, foi apresentado PRAD à Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Foz do Iguaçu, relativamente às áreas objeto da ACP n. JF/PR/FOZ-
5000902-97.2016.4.04.7002-ACP, o qual foi aprovado, segundo o parecer técnico de apoio - PT 03/2021, do IAT; (iii) assim, o processo no âmbito do 
IAT encontra-se concluído, na espera do cumprimento das ações propostas; (iv) outrossim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que as 
atividades do loteamento estavam em consonância com as Licenças de Autorização nº 2041.5.2021.17688-IAT (para a realização de arruamento, que, 
segundo o IAT, está a mais de duzentos metros da APP), com o Alvará de implantação emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Captação 
de Recursos nº 001/2020, com a Licença de Instalação nº 23825/2020 emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como pelo Decreto 
Municipal de Aprovação nº 27.687/2019 e Termo de Compromisso para Restauração de Floresta firmado perante o IAP em 26/03/2021; (iv) os 
representantes do Parque Ecoville anexaram as matrículas n. 92670, 92810, 93273 e 93274, a fim de demonstrar a retificação do registro dos imóveis nos 
quais constam a averbação de APP do Rio Paraná, os quais retornaram à titularidade da Ecoville (Evento 57).; e (v) concluiu o Membro oficiante que, 
unindo-se a verificação de regularidade ambiental do empreendimento com o comprometimento da empresa proprietária em realizar as compensações 
ambientais determinadas pelo Poder Judiciário e pelos órgãos competentes, resta alcançado o objetivo dos autos. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.000.002999/2014-73 - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1001 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. MANGUEZAIS. POLUIÇÃO HÍDRICA E ÁREA CONTAMINADA. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade consistente no despejo de dejetos em manguezais, pelos Resorts Nannai, Summerville e Beach 
Class (Muro Alto), localizados no Município de Ipojuca/PE, tendo em vista que, conforme informações das Secretarias Estadual e Municipal de Meio 
Ambiente: (i) o Resort Nannai apresentou licença ambiental de operação e requerimento de renovação, sendo que não possui Estação de Tratamento de 
Esgoto, destinando efluentes em fossas séptica/semidouro, nas quais realiza a limpeza periodicamente, de modo que não promove o despejo de efluentes 
tratados em área de manguezal, além disso, o esgotamento das fossas, transporte e tratamento do material é feito por empresa terceirizada, a qual possui 
licenciamento ambiental; (ii) os Resort Summerville e Beach Class (Muro Alto) também possuem licença ambiental de operação, sendo que os efluentes 
sanitários são conduzidos para uma Estação de Tratamento de Esgoto, tendo como corpo receptor o Rio Merepe, porém, os padrões de qualidade são 
compatíveis com os parâmetros determinados pela legislação; (iii) os lançamentos de efluentes estão regulares. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício, Representação anônima ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000345/2019-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 776 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ÁGUA. BARRAGEM JOANA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar a situação da segurança da Barragem JOANA em Pedro II/PI. A matéria ostenta acentuado grau de complexidade, ante as 
possíveis consequências socioambientais, em caso de eventual ruptura. Ademais, consta nos autos relatório que classificou o nível de perigo da referida 
Barragem como "Atenção", sendo adequada a observância do "checklist" definido na Nota Técnica nº 01/2020 desta 4ª CCR, em especial quanto: (a) a 
segurança em razão das características das obras de barramento, do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial 
associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego 
Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o 
mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, foram calculados especificamente para o volume 
e densidade do material armazenado e consideram o nível pluviométrico, no mínimo, com recorrência milenar (considerar a precipitação com recorrência 
milenar no projeto das estruturas, e verificar o comportamento para a recorrência decamilenar); (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na 
área de inundação, determinando-se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) 
exigir a publicidade das informações; e (f) o emprego de quaisquer outras medidas que entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e 
do patrimônio cultural nas áreas afetadas, ampliando-se o objeto da investigação. Precedente: 1.25.000.003266/2019-06 (593ª SO). 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUN. NONATO Nº. 
1.27.004.000043/2018-93 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1019 – Ementa: PROMOÇÃO 
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DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
NÍQUEL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar notícia jornalística sobre exploração de 
níquel em Capitão Gervásio Oliveira/PI, tendo em vista que não há dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente 
da União, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, 
bens tombados pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas, nos termos exigidos pelo art. 109, I, CF 
e Enunciados nº 5 e nº 7/4ª CCR. Precedente: IC 1.25.015.000091/2019-16 (604ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelo conhecimento da promoção de arquivamento como declinação de 
atribuições e sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 
1.28.000.000519/2005-74 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2944 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. BARRAGEM DE ÁGUA. OCUPAÇÃO DAS MARGENS. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO Nº 302/2002 E ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Estadual para apurar a possível ocorrência de danos ambientais à Barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, provocados 
pela existência de barracas nas margens da barragem, as quais serviam como bares e restaurantes nos finais de semana, possivelmente, em Área de 
Preservação Permanente (APP) do corpo d'água em questão, localizada no Município de Poço Branco/RN, tendo em vista que: (i) segundo informações 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), nenhum dos empreendimentos situados na margem da barragem está inserido 
em APP, considerando o que preceitua o art. 3º, I, da Resolução CONAMA nº 302/2002, que estabelece 30 metros como Área de Preservação Permanente 
para reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas, parâmetro ambiental de faixa mais benéfico, que se compatibiliza e conforma com 
o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); (ii) em relação a possíveis danos ambientais ocasionados por empreendimento situado no 
entorno da barragem, a Prefeitura de Poço Branco poderá adotar medidas de controle ambiental nas áreas residenciais, a exemplo da coleta de resíduos 
sólidos e esgotamento sanitário; e (iii) o DNOCS informou que não possui a titularidade da área do reservatório e seu entorno e que, portanto, inexiste 
ocupação ou construção em área de sua propriedade, uma vez que a referida área restringe-se exclusivamente à Bacia Hidrográfica e o maciço da 
barragem, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a 
competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 52) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000004/2022-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1054 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PRM DE NOVO HAMBURGO/RS). SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. RIO 
ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais no imóvel 
de matrícula n° 103.736, localizado no final da Rua Casemiro Boleslau Conarzevski, Bairro Santo Afonso, em decorrência de possível canalização 
irregular de esgoto cloacal, por meio de tubulações clandestinas, oriundas, a princípio, do Condomínio Princesa Isabel, situado na área lindeira, tendo em 
vista que a área do suposto lançamento irregular está inserida na planície de inundação da Bacia do Rio dos Sinos (rio estadual), ausente, portanto, dano 
efetivo ou potencial a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, conforme o art. 109, I, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. 2. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos 
ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou a homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e, caracterizado o conflito negativo de 
atribuições, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia., nos termos do voto do(a) relator(a). 53) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000196/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1057 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. AÇÃO COORDENADA PREVENÇÃO DE RISCOS AO PATRIMÔNIO CULTURAL - 4ª CCR. PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para identificar os prédios históricos, localizados na área de abrangência da PRM 
Novo Hamburgo/RS, com risco de incêndio ou com estruturas abaladas, e requerer ao Poder Público medidas cabíveis para garantir a preservação desses 
bens, tendo em vista que: ( i ) o IPHAN informou que o Conjunto Histórico de Hamburgo Velho se encontrava em bom estado de conservação, sem 
alterações em relação ao que vinha sendo observado nas vistorias anteriores; (ii) em relação à Casa Kayser, os fatos foram apurados nos autos do 
Procedimento Preparatório nº 1.29.003.000256/2021-56, posteriormente arquivado em razão da regularização da intervenção referida pela Autarquia 
federal; e (iii) quanto à Casa Nikolau Schmitt, a questão se encontra judicializada por meio da Ação Civil Pública nº 5010204-60.2015.4.04.7108, a qual 
tramita perante o Juízo Federal da 1ª VF de Novo Hamburgo. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000210/2021-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 413 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
MATA ATLÂNTICA. ÁREA PARTICULAR DECLARADA COMO TERRA INDÍGENA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar 
em notícia de fato criminal instaurada para apurar a possível prática do crime do art. 38-A, da Lei n. 9.605/98, consistente de supressão de 0,54 ha (zero 
vírgula cinquenta e quatro hectares) de vegetação do Bioma Mata Atlântica em área rural do Município de Vicente Dutra/RS, tendo em vista que: (i) a 
área degradada é de interesse da União, nos termos do art. 109, I e IV, CF, considerando haver ato de declaração da área como terra indígena, ainda que 
pendente de homologação presidencial; e (ii) embora seja área de domínio particular, que ainda não foi desapropriada ou indenizados os legítimos 
proprietários, subsiste o interesse federal na preservação da área de floresta ou mata, até eventual ato oficial não homologatório da terra indígena, sob 
pena de os indígenas receberem terra totalmente descaracterizada e sem a utilidade que tanto prezam. 2. Voto pela não homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003303/2021-12 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 643 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. CONJUNTO 
URBANÍSTICO DA PRAÇA DA CRUZ VERMELHA. PROCESSO DE TOMBAMENTO. MORA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
administrativo de acompanhamento do cumprimento de sentença de procedência da ACP nº 5030404-42.2021.4.02.5101/RJ, proposta pelo MPF, que 
determinou ao Iphan a conclusão do processo de Tombamento n° 1283-T-1988, referente ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Praça da Cruz 
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Vermelha, no Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que o processo administrativo já foi concluído, estando pendente apenas a homologação 
pelo Ministério do Turismo, de modo que não há mais providencia na órbita extrajudicial, a cargo do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000319/2001-09 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 917 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO. PARQUE MUNICIPAL DE GRUMARI. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para acompanhar a implementação do Parque Municipal de Grumari, instituído pelo Decreto Municipal n° 20.149/2001, e as providências 
adotadas para a preservação da área, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, o Parque Municipal foi efetivamente implantado, 
com a execução de diversos projetos específicos para preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, como o Programa Mutirão 
Reflorestamento, que é composto pelos projetos Grumari Encosta, Grumari Orla, Grumari Manejo e Viveiro e produção e mudas de Grumari; e (ii) não 
foi identificado o cometimento de ilícitos administrativos ou ambientais, fatos que justificariam a continuidade do presente inquérito, nem danos efetivos 
ou potenciais a bem ou interesse da União, nos termos do art. 109, I e IV, CF e do Enunciado n. 5 - 4ª CCR, pelo que não se vislumbra a necessidade de 
adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000351/2019-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 961 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. PRAIA DO 
MOÇAMBIQUE. DUNAS. PARQUE ESTADUAL DO RIO VERMELHO (PAERVE). USO PARA CAVALGADAS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a realização de atividade comercial de cavalgadas por parte do Haras Ypê, na Praia do Moçambique, em 
Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) o órgão ambiental IMA informou a realização de cavalgas na área de dunas possui autorização pelo Parque 
Estadual do Rio Vermelho; (ii) a SPU manifestou acordo com a prática de cavalgadas turísticas na área por ser a praia um bem de uso comum do povo e 
tais atividades não configurarem ocupação irregular do solo; e (iii) ademais, os autos não revelam danos ambientais no local, não havendo, portanto, a 
necessidade de adoção de outras providências pelo MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA Nº. 1.33.000.000392/2021-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
684 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CÍVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. RISCO À ATIVIDADE. 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o risco de comprometimento de atividade de 
pesca artesanal em razão de construção residencial situada no bairro Santinho, Florianópolis/SC, tendo em vista que a Fundação Municipal do Meio 
Ambiente (Floram) encaminhou o Parecer Técnico nº 004/2022 da Superintendência Municipal da Pesca, Maricultura e Agricultura, o qual informa que 
as questões relacionadas às atividades de abertura das redes de pesca antes realizadas nas proximidades da edificação mencionada foram resolvidas, 
transferindo-se para o terreno do Náutico Futebol Clube com o acompanhamento do citado órgão, não se vislumbrando a necessidade de adoção de 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Acrescenta-se que, quanto à regularidade ambiental do empreendimento em si, há a 
ACP 5017643- 74.2014.4.04.7200/SC para trata desse tema, conforme verificado no Sistema Único e em atendimento ao Enunciado 11/4ª CCR por 
analogia. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.009382/2021-26 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1009 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/PERIGOSOS. PNEUS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar delito ambiental, consistente no preenchimento/encaminhamento de 
Relatório de Pneumáticos por empresa importadora de pneus (Resolução Conama nº 416/2009), referente ao ano de 2018, fora do prazo fixado no art. 11 
da Instrução Normativa Ibama nº 01/2010, tendo em vista que: (i) se trata de mera infração administrativa, nos termos do art. 70 da Lei 9.605/98 e do art. 
81 do Decreto 6.514/08; (ii) não houve dano ambiental ou omissão do órgão competente, que adotou as medidas administrativas de aplicação de multa 
no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta; 
(iii) além disso, o Ibama informou que a empresa atendeu à meta anual de destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis, obrigação esta de 
relevante interesse ambiental. Precedentes: 1.34.001.009095/2021-16 (Voto nº: 3226/2021/4ª CCR, 597ª Sessão Revisão-ordinária - 17.11.2021) e 
1.25.014.000206/2021-99 (Voto nº: 276/2022/4ª CCR, 601ª Sessão Revisão-ordinária - 23.2.2022). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000152/2012-31 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 884 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 
12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções 
ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica 
ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, no Sítio Alto da 
Pedra, às margens da UHE Capivara (Rio Paranapanema), em Nantes/SP, de propriedade de L. de O. e R. I. M. de O. 2. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há interferência antrópica na área sob sua concessão 
(faixa desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima maximorum, portanto, fora da área de preservação 
permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal);; e (ii) o disposto no art. 62 do 
novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo 
normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na 
data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, 
nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões 
proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 
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de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-
SP Nº. 1.34.009.000153/2012-85 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 880 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em impedir regeneração natural de área de 1,4 (um vírgula quatro) hectares, com plantio de 
milho, no Sítio Pedra Redonda, às margens da UHE Capivara (Rio Paranapanema), em Nantes/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, 
tendo em vista que: (i) conforme informado pela concessionária Duke Energy, não há interferência antrópica na área sob sua concessão (faixa 
desapropriada), faixa de 336 (trezentos e trinta e seis) metros que é superior à cota máxima maximorum, portanto, fora da área de preservação permanente 
do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex 
passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a 
cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000078/2021-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1070 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA. ÓLEO DIESEL S500. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a 
prática do delito do art. 54 da Lei nº 9.605/98, consistente em causar poluição atmosférica pela emissão de gases derivados do combustível S500 (e não 
o S10), abastecido em veículo abordado pela fiscalização da PRF, na BR 153, no Município de São José do Rio Preto/SP, em desobediência aos padrões 
estabelecidos pela ANP e Conama, tendo em vista que, conquanto a abordagem policial tenha ocorrido em rodovia federal, os danos provocados pela 
emissão de gases tóxicos no meio ambiente são difusos, de modo que não há lesão direta e imediata a bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Precedente: 1.34.029.000003/2021-24. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000021/2012-65 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1649 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI 
N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções 
ambientais em faixa considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou 
abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em 
construção irregular de 34 m2 (trinta e quatro metros quadrados), às margens da UHE de Salto Grande/SP, no Rio Paranapanema. 2. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) as intervenções encontram-se fora da faixa da área de preservação permanente do reservatório 
artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar 
como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a stância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo 
declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. 
3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus 
regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante, 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000087/2017-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1073 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. 
ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em 
APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 80, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro 
anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para 
atualização de intervenções, cujas conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento 
para monitorar as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais 
para a continuidade do procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP 
de reservatório artificial a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 
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4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, 
dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse 
tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.34.029.000085/2015-69 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1039 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PARCELAMENTO DO SOLO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGEM DE RIO. RIO PARAÍBA DO SUL. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar o possível parcelamento irregular de imóvel situado no Bairro Jardim, 
em Cachoeira Paulista/SP, em lotes inferiores a um módulo fiscal, tendo em vista que: (i) existem indícios de dano a bem específico da União, havendo 
o loteamento atingido a APP do Rio Paraíba do Sul; (ii) caracterizado o dano ambiental em APP de corpo hídrico de domínio federal, a competência para 
a apuração da responsabilidade cível respectiva é do ente que tem o domínio do bem, independentemente da extensão do dano; e (iii) compete à Justiça 
Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes: 1.22.004.000130/2016-65 (586ª SO); 1.22.002.000019/2018-
51 (576ª SO); 1.33.001.000659/2019-78 (579ª SO); 1.34.009.000284/2021-53 (594ª SO); 1.34.017.000123/2020-80 (596ª SO). 2. Voto pela não 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA-SP Nº. 
1.34.038.000058/2015-87 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 915 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS 
DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial 
de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001, às margens da UHE Chavantes, em Barão de Antonina/SP. 2. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo 
em vista que: ( i ) ainda que o o Membro oficiante tenha apontado que a concessionária Duke Energy ajuizou ações de reintegração de posse quando 
observa intervenção significativa em sua área de domínio, correspondente à APP do empreendimento, com fiscalização da área protegida sob as regras 
do Pacuera, sem evidências de dano ambiental efetivo no local, não ficou claro nos autos se as intervenções estão localizadas fora da faixa da APP do 
barramento; (ii) necessário realizar novas diligências perante o órgão ambiental e a concessionária do barramento para que informem se as edificações 
estão fora ou no interior da área de preservação permanente do reservatório artificial, a se considerar o parâmetros previsto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 
(Novo Código Florestal), bem como se as previsões de áreas de lazer e exploração pecuarista, estão em conformidade com a atual legislação e sobretudo 
com o novo Código Florestal. 3. O disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses 
reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, sobretudo após o Supremo Tribunal Federal 
finalizar o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários 
dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 
(602ª SO). 4. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios 
do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 5. Voto pela não homologação do 
arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93, com a conversão do feito em diligência para as verificações acima especificadas. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES Nº. JF/ES-AP-0500078-69.2017.4.02.5004 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 877 – Ementa: INCIDENTE 
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. ANIMAL SILVESTRE. RECUSA DO MPF NA OFERTA 
DO ACORDO. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal aos réus da Ação Penal nº 0500078-69.2017.4.02.5004, na qual é apurada a prática 
dos crimes previstos no art. 29, § 4º, inciso III, da Lei n° 9.605/98 e no art. 12 da Lei 10.826/03, tendo em vista que o citado instituto não se revela 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado, uma vez que o réu foi condenado definitivamente em outro processo criminal e tramitam 
em desfavor dele mais duas ações penais, o que indica a conduta criminosa reiterada e habitual de W. F. e, consequentemente, a inviabilidade da realização 
do ANPP ante a vedação disposta no artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Pena. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do 
MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e disciplinaram, no Item 1.2, que: "O acordo 
de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo membro do MPF conforme as peculiaridades do caso 
concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal". 3. O Acordo de Não Persecução Penal é 
aplicável nas ações penais em curso há data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, ainda não transitadas em julgado, em que o acusado tenha 
confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal e estejam preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, podendo o Membro 
oficiante aferir se eventual sentença ou acórdão prolatado nos autos caracteriza ou não medida mais adequada e proporcional ao caso concreto. Com a 
recusa do ANPP pela defesa, ocorre a preclusão, o que constitui óbice ao oferecimento do acordo nos processos com sentença ou acórdão prolatados após 
a vigência da Lei nº 13.964/2019. Precedente: JF/PR/CUR-CRIAMB-5031078- 26.2020.4.04.7000 (590ª SO, 30.6.2021). 4. Voto pela não 
admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal por ausência dos requisitos legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal por ausência dos requisitos legais, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000430/2020-44 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 865 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. EDIFICAÇÃO. 
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FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. SAL GEMA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas 
construções irregulares situadas às margens da Lagoa Mundaú, no Conjunto Residencial Brisa da Lagoa, com possível supressão de vegetação nativa e 
invasão de terras pertencentes à União, em Maceió/AL, a partir do IPL nº 495/2017, tendo em vista que: (i) a área em comento foi desocupada, conforme 
informações da Defesa Civil, por estar situado na Área de Criticidade 00 da região afetada pelo fenômeno de subsidência do solo, ocasionado pela 
exploração de sal-gema em área urbana, realizada pela empresa petroquímica Braskem; (ii) o MPF interpôs a ACP nº 0806577- 74.2019.4.05.8000 em 
face desse empreendimento e outros, cujo objeto principal é a responsabilização ambiental com a recuperação da área degradada, bem como a adoção de 
uma série de medidas emergenciais e a condenação por danos morais coletivos envolvendo o possível assoreamento da Lagoa Mundaú, segundo pesquisa 
realizada no Sistema Único e em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR por analogia; e (iii) foi realizado um acordo no bojo dessa ação com a 
elaboração, inclusive, de medidas específicas em prol do Complexo Estuarino Mundaú-Manguaba, não demandando, portanto, a continuidade do presente 
apuratório. Precedente: IC 1.11.000.000499/2021-59 (594ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.000115/2022-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 938 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REGIÃO AMAZÔNICA. DILIGÊNCIA. 1. Não cabe, 
ao menos por ora, a análise da declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual em notícia de fato cível instaurada para apurar eventual dano 
ambiental, praticado pela empresa Acará Agrohevea Ind. Com. e Serviços Ltda. (AI QCUA34OH), consistente em destruir 56,56 (cinquenta e seis vírgula 
cinquenta e seis) hectares de floresta nativa, na região amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no 
Município de Humaitá/AM, tendo em vista que: (i) sobreveio aos autos informações do Ibama de que o processo administrativo 02005.000154/2021- 10, 
não corresponde a empresa Acará Agrohevea Ind. Com. e Serviços Ltda., mas a empresa Manasa Madeireira Nacional S.A. (AI S961LR65), por destruir 
93,26 (noventa e três vírgula vinte e seis) hectares de floresta, objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização da autoridade 
ambiental competente, no Município de Lábrea/AM; e (ii) diante disso, considerando que no âmbito do Projeto Amazônia Protege o parâmetro utilizado 
para fins de ajuizamento de ACP, no âmbito do MPF, é de área equivalente a 60 (sessenta) hectares ou mais, se faz necessário que os autos retornem em 
diligência para que seja esclarecido o objeto do presente feito. 2. Voto pela conversão em diligência, com o retorno dos autos à origem para que seja 
esclarecido o objeto do presente feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000077/2022-
92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 959 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), 
consistente na apresentação de informações falsas, referente ao porte econômico de empresa, no Cadastro Técnico Federal (CTF), no Município de 
Vitória da Conquista/BA, tendo em vista que: (i) a conduta praticada não revela lesão expressiva ao meio ambiente; e (ii) ausente evidências nos autos 
de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, aplicação de multa com o objetivo de 
desestimular e evitar a repetição da conduta. Aplicação da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.14.007.000280/2021-88 (601ª SO). 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000241/2020-
08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 909 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AUTOS REMETIDOS PELA 1ª CCR. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO 
ILEGAL DE MINÉRIO (SIENITO). ACP Nº 4366-70.2012.4.01.3307. SENTENÇA PROFERIDA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL DO 
EXECUTADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para conduzir a investigação patrimonial inerente a S. A. B., em razão da sua 
condenação no bojo da ação civil pública ambiental nº 4366-70.2012.4.01.3307, em curso na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista/BA, postulada pelo 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Vitória da Conquista/BA, tendo em vista que, conforme pontuou 
o Membro oficiante, foi requerido, em sede judicial, a penhora de 33,33% da Fazenda Liberdade e da totalidade da Fazenda Conceição, imóveis 
identificados no relatório de pesquisa produzido pela Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada da Bahia (ASSPA), como de propriedade do 
investigado, com a respectiva intimação dos cartórios de registro de imóveis de Potiraguá e Itapebi para cumprimento da ordem e encaminhamento da 
certidão do registro com a indicação da ordem constritiva, de modo que, não subsistem fundamentos para a continuidade do presente apuratório. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 1.14.013.000072/2022-81 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 904 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LAVRA CLANDESTINA DE AREIA 
E ARGILA. ANO DE 2012. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/MG. 1. Cabe o arquivamento em âmbito criminal de notícia de fato instaurada para 
apurar a prática, em tese, dos tipos penais previstos no art. 55, da Lei nº 9.605/98 e no art. 2º da Lei nº 8176/91, devido à atividade de lavra clandestina 
de areia e argila, no ano de 2012, em Nova Viçosa/MG, tendo em vista: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime do art. 
55, da Lei nº 9.605/98, nos moldes do art. 109, V, do CPB; e (ii) no caso do delito de usurpação de bens da União, ainda que não tenha incidido a 
prescrição, concluiu o Membro oficiante que não se vislumbra utilidade em desencadear a persecução penal, uma vez que os fatos ocorreram há dez anos, 
sem terem sido apontados elementos mínimos de autoria e materialidade. 2. Não cabe o arquivamento no que toca a seara cível, tendo em vista que consta 
do procedimento que a propriedade pertence à Prefeitura de Nova Viçosa, onde estava, à época, localizado um lixão à céu aberto, o que corroboraria para 
a degradação e contaminação do solo, de modo que se faz necessária apurar a atual situação ambiental do imóvel a fim de promover eventuais medidas 
de controle ambiental ou recuperação de área degradada pelo poder público municipal (Enunciado 56-4ª CCR). 3. Voto pela homologação do 
arquivamento em âmbito criminal e pela não homologação do arquivamento no âmbito cível, com continuidade dos autos, consoante o item 2. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. 1.15.005.000048/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 997 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. APA MUNICIPAL DA PRAIA DE FLECHEIRAS/CEARÁ. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
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civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de desmonte de duna feita por um trator espalhando areia, ocorrido na APA da Praia de 
Flecheiras, em Trairi/CE, tendo em vista que: (i) citada área foi criada por meio do Decreto Municipal nº 022/20; (ii) a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Semace) informou que a infração seria de impacto local e situada em uma Unidade de Conservação Municipal, sendo a Secretaria de Turismo 
e Meio Ambiente competente para a fiscalização; e (iii) a SPU afirmou que não foi identificado indício de dano ao patrimônio da união em terreno de 
marinha, logo, não foi cometido ilícito em detrimento de bens, serviços ou interesse federal, ou de suas autarquias ou empresas públicas, a teor do art. 
109, IV, da Constituição Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000477/2017-21 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 902 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, às margens UHE São Simão (Rio Paranaíba), em 
São Simão/GO. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme vistoria da Secretaria de Turismo e Meio Ambiental 
e Superintendência do Meio ambiente, de 05 de maio de 2021, não se constatou intervenções na área da APP da UHE São Simão, delimitada pelos 
parâmetros previstos no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (iii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como 
faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; 
e (iv) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a 
constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 
1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na 
ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões 
monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, 
com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. 1.20.000.000318/2020-02 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 922 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE 
NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LOTEAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar a possível implantação de loteamento irregular no interior do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Unidade de Conservação federal 
de proteção integral localizada no Estado do Mato Grosso, tendo em vista que: (i) apesar das diligências empreendidas, não foi possível comprovar a 
instituição de loteamento no interior do Parna, existindo documentação relativa à venda de parte de fazenda vizinha à unidade de conservação; (ii) a 
possível invasão da área do Parna e criação de um loteamento irregular foi noticiada à Advocacia da União para as providencias de sua alçada; e (iii) não 
há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000097/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 872 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO FEDERAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a supressão de 6,08 (seis vírgula zero oito) hectares, no imóvel rural "Fazenda Paiolzinho", Projeto de Assentamento Federal, tendo em vista que: 
(i) após diligências, não foi possível verificar o tipo de vegetação que foi suprimida e confrontar a realidade com as imagens de satélites utilizadas, bem 
como individualizar os responsáveis pelo suposto desmatamento por meio da documentação que instruiu os autos; (ii) segundo o IMASUL, a área do 
assentamento não se encontra em local de restrição, de forma que a limpeza de pasto não seria uma atividade ambientalmente passível de licenciamento; 
(iii) a vegetação do local é propensa a espécies invasoras, sobretudo a aromita que, de acordo com o IMASUL, é parecida com vegetação nativa em 
fotografias de satélite; e (iv) o MPF instaurou o PA 1.21.004.000098/2021-12 para acompanhar a regularização ambiental dos PAs e Assentamentos de 
Corumbá e Ladário/MS. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000625/2022-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 887 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. 
SISPASS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes 
previstos no art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de possível inserção de dados falsos no Sistema de Controle e 
Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), referente a 04 (quatro) passeriformes nativos da fauna brasileira (anilhas com 
prazo de validade vencido), no município de Sabará/MG, tendo em vista que: (i) o número diminuto de aves (quatro), somado à ausência de reincidência, 
não indicam a existência de inclinação comercial do criador, nem a prática de adulteração das anilhas; e (ii) não há evidência nos autos de ocorrência de 
dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas, como aplicação de multa, para coibir o ilícito, com o objetivo de 
desestimular e evitar a repetição da conduta, sendo aplicável ao caso a Orientação nº 1-4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004734/2018-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 982 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. MINAS PARALISADAS OU ABANDONADAS. DANOS AMBIENTAIS E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL. 1. É prematuro o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural 
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decorrentes de minas abandonadas ou paralisadas, no Município de Prudente de Moraes/MG, tendo em vista ser necessário solicitar informações 
atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem como, ao IPHAN. Precedente: 1.22.021.000069/2018-18. 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento, determinando-se a solicitação de informações atualizadas aos órgãos ambientais competentes, bem como, ao IPHAN. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000177/2016-29 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 235 – Ementa: CONSULTA PELO CIMPF EM RECURSO. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. 
RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de 
reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em construção de uma área de lazer com quiosque, muro de arrimo e rampa de acesso ao 
corpo hídrico, na margem esquerda do reservatório da UHE de Furnas, no Município de Barra/MG. 2. Deve ser reconsiderada a decisão que não 
homologou o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) Furnas Centrais Elétricas informou que ajuizou Ação de reintegração de 
Posse nº 5000123-52.2019.8.13.0019 (Vara Única da Comarca de Alpinópolis), uma vez que ao realizar a vistoria, constatou que as construções 
irregulares atingiram sua cota de desapropriação, a qual está em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o 
disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o 
nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 
e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 
62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (603ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem 
considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso 
ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 
44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 
Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na 
Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela reconsideração da decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a 
homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração 
da decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a homologação da promoção de arquivamento, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF 
- CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000246/2015-13 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 3580 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construções irregulares às margens 
da UHE Furnas Centrais Elétricas, situado na zona rural do Município de São José da Barra/MG. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, 
tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, a responsabilidade civil da questão posta nos autos está judicializada por meio da 
Ação de Reintegração de Posse nº 150-88.2016.4.01.3804, ajuizada por Furnas Centrais Elétricas S/A, na qual cumulam-se pedidos de desocupação da 
porção desapropriada e a demolição e retirada das intervenções irregularmente dispostas na área e a recuperação da área de preservação permanente, em 
que o MPF atua na condição de custos legis; (ii) ademais, consta dos autos que o licenciamento ambiental referente ao Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais (PACUERA) já é objeto de acompanhamento pelo MPF por meio do PA nº 1.22.004.000189/2015-72; e 
(iii) na esfera criminal, foi ajuizada a Ação Penal nº 0004212-11.2015.4.01.3804, estando os responsáveis pelo ilícito, respondendo pelos delitos do art. 
48 da Lei 9.605/98, e art. 20 da Lei nº 4947/66. 3. O disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente 
desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o Supremo Tribunal Federal finalizou 
o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do 
Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO); 4. O 
STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit 
actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, 
Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 
42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.). 5. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 6. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000384/2015-92 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 159 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
BARRAGEM BICO DA PEDRA. MINAS GERAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão 
de seis intervenções em área de preservação permanente, ocorridas em fazendas no entorno do reservatório da Barragem Bico da Pedra, entre os 
Municípios de Janaúba, Porteirinha e Nova Porteirinha/MG, tendo em vista: (i) a judicialização do feito por meio da instauração de duas ações civis 
públicas, bem como a instauração de dois procedimentos administrativos relativos a determinados fatos em comento que já tramitam nessa PRM, 
conforme confirmado no Sistema Único; e (ii) a instauração de mais dois inquéritos civis, referentes aos outros feitos, um para cada boletim de ocorrência, 
devido a inexistência de apuratório quanto a essas áreas, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000070/2018-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
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ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1029 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RETORNO (600ª SO). INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE. UHE QUEIMADO. CONSÓRCIO 
CEMIG-CEB. 1. Não cabe, ao menos por ora, o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental praticado pelo consórcio 
CEMIG-CEB, decorrente do descumprimento da condicionante 2.5 da Licença de Operação n.º 302/2003 da UHE Queimado e da lavratura do AI n.º 
9118042-E, após o retorno dos autos para diligências (600ª SO), tendo em vista que: (i) apesar da nova diligência realizada perante o órgão ambiental, a 
questão ainda se encontra pendente, sanção administrativa ainda não homologada em definitivo, já que, segundo informações do Ibama (Ofício nº 
114/2022/COHID/CGTEF/DILIC), a situação atual do referido auto de infração encontra-se em "Para homologação/prazo de defesa"; e (ii) necessário, 
portanto, que se aguarde o desfecho do processo administrativo, em trâmite no órgão ambiental e, caso a infração constitua-se em definitiva, para que se 
possa aferir sua integral quitação ou, em caso de negativa, a adoção das providências como a promoção de TAC de parcelamento do débito sob pena de 
sua inclusão em dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, conforme deliberado 
pela 4ª CCR, por ocasião da 600ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001071/2016-45 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
931 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INVASÃO E EDIFICAÇÃO IRREGULARES EM 
TERRAS DA UNIÃO. FLORA E RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
invasões irregulares de terras da União (Gleba Pública Federal na Vila dos Cabanos), com desmatamentos, queimadas e loteamento irregular, por cerca 
de 30(trinta) famílias, que também estão edificando em frente ao serviço de captação e tratamento de água da concessionária Águas de São Francisco, 
em Barcarena/PA, com risco de contaminação do Sistema de Abastecimento de água local, tendo em vista que, ainda que haja decurso do tempo e 
alegação de impossibilidade de individualização de danos ambientais decorrentes da ocupação originária de 2016, bem como considerando as 
independências entre as esferas cível e criminal, necessário que o Membro oficiante oficie o órgão ambiental para que realize nova fiscalização no local, 
sobretudo para individualizar condutas de infração às normas ambientas, bem como delimitar o dano ambiental, com a adoção de medidas cabíveis, 
podendo o membro oficiante valer-se de instrumentos como o TAC para fins de mitigar e/ou compensar/recuperar o dano ambiental no local ou mesmo 
ajuizar ação civil pública, caso entenda necessário. 2. Os autos demonstram que foi ajuizada pela União Ação de Reintegração de posse (Autos nº 
0009557-87.2017.4.01.3900), com o fim de reaver a posse do local. Nos autos, foi apresentado estudos sobre a água de Barcarena o qual, a Magistrada 
entendeu que os recursos hídricos da região já são contaminados por influência da mineração e atividades portuárias e industriais locais, o que afasta o 
nexo causal entre eventual contaminação do lençol freático e as ocupações irregulares. 3. Na esfera penal, conforme consignado pelo Membro oficiante, 
foi instaurado Inquérito Policial nº 0022452-12.2019.4.01.3900, o qual foi arquivado por ausência de justa causa para a persecução penal, ante a 
insuficiência de provas para apontar os indícios suficientes de autoria dos delitos ambientais. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, com a 
determinação de prosseguimento do feito para a realização das diligências acima especificadas. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.010.000018/2008-23 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 897 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construções irregulares às margens 
do Rio Iguaçu, na UHE Salto de Caxias, na localidade Linha Fazendinha, Município de Nova Prata do Iguaçu/PR. 2. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado, tendo em vista que: (i) conforme informações do órgão ambiental paranaense (IAT), o loteamento denominado Ilha Bela, localizado na 
Linha Fazendinha, vem respeitando uma área de preservação de 30 (trinta) metros, sendo que foi medido em projeção Horizontal a partir da Cota 
Altimétrica Máxima Maxomorum, portanto, fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, em conformidade com o art. 62 da Lei n° 
12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente 
desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal 
finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários 
dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 
(602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios 
do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 
42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; 
e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.001.000134/2008-14 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 866 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FERROVIA TRANSNORDESTINA. CONDICIONANTE. 
ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia sobre possível descumprimento das condicionantes da 
Licença de Instalação nº 548/2008, da Autorização de Supressão de Vegetação nº 316/2008 e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Ferrovia 
Transnordestina nos trechos Salgueiro/Trindade e Salgueiro/Missão, situados no Estado de Pernambuco, tendo em vista que: (i) após longo trâmite na 
instrução do feito, o IBAMA confirmou a celebração de Termo para execução de plantios compensatórios, aduziu que o PRAD é um dos programas 
integrantes do planejamento básico ambiental em execução, bem como demonstrou que outras condicionantes ainda não foram cumpridas; e (ii) como 
esse apuratório não tem caráter de investigação cível em função de ilícito concreto, a Procuradora oficiante determinou a instauração de PA de 
Acompanhamento para monitorar o cumprimento das condicionantes expedidas, já que é o instrumento adequado à fiscalização de políticas públicas ou 
instituições de forma continuada, com fulcro na Resolução CNMP nº 174, de 4/7/17, não havendo razões que possam justificar a continuidade do 
procedimento. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000892/2018-11 - 
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Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 986 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS 
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 4ª CCR. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o projeto denominado Transparência das Informações Ambientais, da Câmara de 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, no que diz respeito à situação fática da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação do 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a questão foi judicializada por meio da ACP nº 5035885- 46.2021.4.04.7100 com o fim de atender aos 
itens da recomendação expedida pelo MPF relativa ao citado projeto e ajuizada na Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, conforme inicial juntada aos 
autos, em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR. Precedente: 1.29.000.000893/2018-57. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000472/2016-01 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 930 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ENERGIA NUCLEAR. INSTALAÇÕES NUCLEARES E RADIOATIVAS. IBAMA. CNEN. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar se as instalações radioativas e nucleares localizadas no Município de Niterói/RJ, autorizadas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), estavam devidamente licenciadas pelo IBAMA e/ou pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), tendo 
em vista que: (i) o INEA informou que o licenciamento de empreendimentos localizados no Rio de Janeiro que possuem instalações radioativas e 
nucleares não são de sua atribuição, mas do IBAMA, conforme a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); (ii) o 
IBAMA asseverou que as instalações analisadas no presente feito não se enquadram no Licenciamento Ambiental Federal - LAF, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 19/2018; e (iii) foi constatada a regularidade do credenciamento junto ao CNEN, inexistindo, no momento, a necessidade de 
adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: 1.30.010.000055/2015-09. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000256/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1021 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO. PARCELAMENTO DE 
SOLO. BIOMA MATA ATLÂNTICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar o parcelamento irregular (loteamento), promovido por J. A. C. e V. L. L. G., consistente na venda irregular de lotes com dimensão abaixo da 
Fração Mínima de Parcelamento (FMP), e a promoção de intervenções irregulares como supressão de vegetação nativa do Bioma da Mata Atlântica, 
abertura de acessos e platôs para construção de casas e eventual intervenção em áreas consideradas como de preservação permanente, o que causou danos 
ambientais na localidade denominada Núcleo Palmital, no Município de Resende/RJ, tendo em vista: (i) a celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público Federal e as investigadas, que se comprometeram: a) no prazo de 90 dias, demolir as estruturas 
edificadas nos lotes objeto de parcelamento/venda irregular e remover os entulhos para local adequado"; b) no prazo de 120 dias, promover a 
recomposição ambiental das áreas em que houve supressão de vegetação, por meio da apresentação e execução de PRAD; e c) enviar relatório anual de 
acompanhamento das ações executadas e possíveis alterações realizadas com suas respectivas justificativas; e ( i i ) a instauração de Procedimento 
Administrativo para acompanhar a execução do referido Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000344/2021-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 937 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 
BICICLETA. TERRENO INSERIDO NA ACP DO CARVÃO E EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para verificar a possibilidade de construção de uma pista de bicicleta, ou "pista de bike", em um dos 5 imóveis de propriedade da 
empresa Del Castanhel Engenharia Ltda., inseridos nas poligonais da ACP do Carvão, especificamente o de matrícula nº 91.120, tendo em vista que: (i) 
segundo o Parecer Técnico nº 18/2022, elaborado pela assessoria do 1º Ofício, é possível a continuidade da implantação do projeto da pista de Bike, no 
imóvel de matrícula nº 91.120, uma vez que, aparentemente, medidas de recuperação como a remoção do material ou encapsulamento não caberiam, já 
que não há material para ser isolado, conforme o relatório da empresa; (ii) o Município de Criciúma anuiu com a intervenção pretendida, sendo atividade 
que dispensa emissão de alvará e estando esta de acordo com o plano diretor, mas que necessitaria da anuência do MPF, uma vez que o imóvel está 
inserido no mapa da ACP do Carvão; e (iii) consignou o Membro oficiante que a anuência decorre do fato de que a ocupação urbana, naquele local, é 
intensa, com vias asfaltadas, rede de água e energia elétrica, etc., sendo que os estudos apresentados apontaram a ausência de rejeito perito carbonoso ao 
longo do imóvel de matrícula nº 91.120. 2. Registre-se que foram expedidas as recomendações 05/2019 e 06/2019 pelo Procurador da República titular 
do 1º Ofício, além do aditivo à Recomendação 05, encaminhadas aos prefeitos e órgãos ambientais municipais e estaduais cujas áreas estão abrangidas 
no contexto da mencionada ACP. 3. O Membro oficiante determinou a inclusão do imóvel em planilha de controle do gabinete, com levantamento dos 
pontos com intervenções autorizadas na ACP do Carvão, acompanhada da descrição do polígono, coordenadas geográficas e referência ao número do 
procedimento desse expediente. 4. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 
do CSMPF. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC Nº. 
1.33.006.000007/2022-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 950 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA MATA ATLÂNTICA. OPERAÇÃO CAMPEREADA. AUTO DE INFRAÇÃO 
ARQUIVADO E MULTA ANULADA PELO IBAMA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, do 
delito previsto no art 38, da Lei 9.605/98, consistente em destruir 20 ha (vinte hectares) de área de preservação permanente, na Fazenda da Rocinha, zona 
Rural do Município de Lages, tendo em vista que: (i) a operação Campereada ocorreu no final do ano de 2018, na região da Coxilha Rica, na Serra 
Catarinense, oportunidade em que foram lavradas mais de trinta autuações em desfavor de produtores rurais da região. Contudo, por força de defesa dos 
autuados, que em conjunto contestaram, com apresentação de laudo técnico e parecer, os autos de infração lavrados em desfavor de parte dos produtores 
rurais da região, foram arquivados pelo Ibama, sendo cancelada, também, multas impostas; (ii) no caso em tela, o auto de infração, lavrado em desfavor 
do investigado L. R. F, foi arquivado pelo Ibama, bem como cancelada a multa; e (iii) descabe em sede de notícia de fato criminal a prorrogação 
injustificada deste procedimento, principalmente quando o próprio órgão autuador confirmou o arquivamento da autuação originária deste expediente. 
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Precedente: NF Criminal nº 1.33.006.000003/2021- 20 - Rel. Julieta E. Fajardo C. Albuquerque, julg. em 04/08/2021, na 591ª SO. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.001.002014/2005-37 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 960 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. E PATRIMÔNIO CULTURAL. CULTURA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS. 
REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA. IMPACTOS DE EMPREENDIMENTO (RODOANEL). 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar eventual dano a remanescentes de Mata Atlântica e à cultura caipira existente no limite dos 
municípios paulistas de Cotia, Vargem Grande Paulista, São Roque e Itapevi, especificamente na estrada Lucinda de Jesus Silva (antiga Quatro 
Encruzilhadas), ante a construção do Rodoanel e da duplicação da rodovia Raposo Tavares, tendo em vista que, ainda que a Mata Atlântica não seja de 
domínio da União, é possível que eventuais intervenções possam gerar prejuízo ao território vinculado às comunidades tradicionais localizadas no referido 
patrimônio nacional, circunstância que atrai o interesse jurídico federal, nos termos do artigo 6º, inciso VII, alínea "c", e artigo 5º, inciso III, alínea "c", 
da Lei Complementar nº 75/93, e dos artigos 109, inciso I, 215 e 216, todos da Constituição Federal. (Precedentes: NF nº 1.14.000.001374/2020-53 - 
574ª SO, 2/9/2020; e NF nº 1.14.000.001895/2020-19 - 579ª SO, 18/11/2020). 2. Nos termos do Enunciado nº 19, da 6ª CCR "O MPF, dentre outros 
legitimados, tem atribuição para atuar judicial e extrajudicialmente em casos envolvendo direitos de quilombolas e demais comunidades tradicionais, 
sendo a competência jurisdicional da Justiça Federal. Tal atribuição se funda no artigo 6º, inciso VII, alínea 'c' e artigo 5º, inciso III, alínea 'c', da Lei 
Complementar nº 75/93, no fato de que a tutela de tais interesses corresponde à proteção e promoção do patrimônio cultural nacional (artigos 215 e 216 
da Constituição); envolver políticas públicas federais, bem como o cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos, notadamente da 
Convenção nº 169 da OIT". 3. Voto pela não homologação da declinação 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). 92) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. JF/IPA-1001572-41.2022.4.01.3814-RPCR - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1004 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA 
DE PÁSSAROS (SISPASS). INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA DE DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada para apurar a prática do delito do art. 299 do CPB, consistente na inserção de dados falsos no sistema oficial de controle de 
fauna (SISPASS), mediante a declaração de nascimento de 8 (oito) espécimes (aves) referentes a anilhas não entregues ao criador amador, no Município 
de João Monlevade/MG, tendo em vista que: (i) não há elementos de informação nos autos que permitam concluir que o investigado estivesse utilizando 
anilha de identificação falsa com objetivo de esquentamento dos pássaros, tendo o Ibama inclusive informado que não constatou transferência no 
SISPASS, nem que estivesse promovendo/participado de captura na natureza ou de comércio ilegal; (ii) foram mínimas as consequências do delito, sendo 
que a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso concreto, se tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no 
âmbito do MPF, com fulcro na Orientação nº 1/4ª CCR; e (iii) quanto ao aspecto cível, as informações prestadas nos autos demonstram a adoção de 
medidas pelo órgão ambiental, como a aplicação de multa administrativa e embargo da atividade de criador amadorista, de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 
1.22.000.000631/2022-20 (Voto nº: 743/2022/4ª CCR, 603ª Sessão Revisão-ordinária - 30.3.2022). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB Nº. JF-PT-INQ-0805548-87.2018.4.05.8205 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 693 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO. LIXÃO. SENTENÇA PARA REGULARIZAÇÃO DO DESPEJO RESÍDUOS SÓLIDOS. DESOBEDIÊNCIA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime do art. 330, CP, pela ex- prefeita do Município de Patos/PB, 
consistente na suposta desobediência à ordem judicial do Juízo da 4ª Vara Federal de Campina Grande, nos autos da Ação Civil Pública n. 0005526- 
31.2005.4.05.8201, proposta pelo IBAMA, tendo em vista que somente se caracteriza o crime de desobediência nos casos em que o descumprimento da 
ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (RHC 98.627-
SP, 5ª Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/4/2019), e no caso presente foi estabelecida sanção processual, consistente em aplicação de 
astreintes e sequestro de verbas públicas. Precedente: PIC n. 1.13.000.003067/2020-44, Relatora Subprocuradora-geral da República Darcy Santana 
Vitobello, 587ª SRO, de 19/05/2021. 2. Não se aplica, igualmente, o disposto no art. 1.º, inciso XIV, do Decreto-lei 201/1967, relativo ao crime de 
responsabilidade da ex-prefeita, consistente em 'deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 
autoridade competente', tendo em vista que: (i) a gestão da ex-prefeita esteve impedida de dar andamento ao procedimento licitatório destinado à 
implantação do aterro sanitário em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que suspendeu o procedimento por irregularidades 
constantes no edital somente i tadas ao gestor em exercício à época da sua elaboração, N. W. DA N. F.; e (ii) segundo apurado pelo Membro oficiante, 
até o fim do mandado da ex-prefeita, o Município cumpriu as determinações do Poder Judiciário, não havendo indicativo de descumprimento das 
determinações judiciais nesse período. 3. Não resta caracterizado o crime ambiental de poluição ambiental, art. 54, da Lei n. 9.605/98, tendo em vista 
que: (i) a Ação Civil Pública foi proposta em 2005, quando o gestor do município era N. W. DA N. F., que comandou o município até o fim de 2012, 
quando foi sucedido pela investigada F. M., prefeita eleita para o período de 2013 a 2016, mas que foi afastada, em setembro de 2016, antes do término 
do mandato; e (ii) de acordo com a análise dos autos da ACP, o Município de Patos empreendeu esforços para a deflagração de novo procedimento 
licitatório para instalação do aterro sanitário, medidas burocráticas e de longo prazo, sem registro de omissão da investigada, que adotou as providências 
cabíveis dentro de suas atribuições, devendo o membro oficiante apurar as ações atuais desenvolvidas pelo Município e eventuais omissões das gestões 
que se seguiram (2016-2022). 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
JF-RJ-TC-2018.51.01.506045-9 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 958 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE 
AREIA. SEROPÉDICA/RJ. DUPLICIDADE. 1. Cabe o arquivamento de termo circunstanciado instaurado para apurar suposta extração irregular de 
areia em Seropédica/RJ, tendo em vista que que os fatos foram investigados no PA nº 5008832-98.2019.4.02.5101 (IPL nº 0048/2019- PF/NIG/RJ), o 
qual culminou no ajuizamento da Ação Penal nº 5061761- 11.2019.4.02.5101 (conforme Manifestação do evento 40, juntada ao feito), tendo em vista a 
observância ao princípio de bis in idem. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração dos autos de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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ERECHIM/PALMEIRA D Nº. JFRS/PFU-5007503-65.2020.4.04.7104-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº 
do Voto Vencedor: 812 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. OVOS DE PEIXES 
EXÓTICOS. ENCOMENDAS POSTAIS. DUPLICIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar os delitos capitulados 
no art. 29, 1º, III, c/c art. 31 da Lei nº 9.605/98, decorrentes da apreensão de encomendas postais despachadas da Tailândia, contendo ovos de peixes 
exóticos (Killifish), tendo em vista que foi aberto novo inquérito pela autoridade policial, com o fim de investigar os mesmos fatos, em que o MPF já 
propôs acordo de não persecução penal ao investigado, pendente de homologação pelo Juízo nos autos do Processo nº 5010035-75.2021.4.04.7104. 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.00.000.008053/2022-37 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 990 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. PROCEDIMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em notícia de fato cível, procedimento instaurado para apurar supressão de 12,05 (doze vírgula zero cinco) hectares de 
vegetação nativa, sem autorização ambiental, em área do Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que, conforme informações do Ibama, o 
local de ocorrência dos fatos é particular, e não está situado no interior de UC Federal ou protegido/administrado por órgãos federais, ou que faça parte 
de terrenos de marinha e seus acrescidos, corpo hídrico federal, terras indígenas, comunidades tradicionais ou de assentamentos do Incra, nem de bem 
tombado pelo Iphan e de seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos ou cavidades naturais subterrâneas, inexistente, portanto, ausente lesão direta 
a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso 
IV, da Constituição Federal e Jurisprudência do STJ (CC 127.183/MS). Precedentes: JF-RJ-INQ-5013071-14.2020.4.02.5101 (591ª SO) e NF nº 
1.29.007.000284/2019-19 (562ª SO) 2. Dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do 
Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 
1.10.000.000309/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 738 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. TERRA 
PÚBLICAS. VENDA ILEGAL. RESEX CHICO MENDES. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de 
representação noticiando a venda ilegal de uma área de 400 (quatrocentos) hectares situada na Colocação Cabeludo, Seringal Barra, na Reserva 
Extrativista Chico Mendes, no Município de Xapuri/AC, tendo em vista que: (i) os fatos narram suposta grilagem de terras em unidade federal de 
conservação da natureza pendente de investigação; e (ii) a informação do ICMBio, no sentido de ter incluído a apuração dos fatos em uma das duas 
operações de fiscalização planejadas para o primeiro trimestre de 2022, não é suficiente para justificar o arquivamento do feito. 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento, com retorno dos autos para diligências junto ao ICMBio, a fim de obter informações sobre a realização e resultados da 
fiscalização prevista para o primeiro trimestre do ano corrente. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 
1.13.000.001850/2021-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 914 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. FLORESTA NACIONAL BALATA- TUFARI. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual 
prática de crime tipificado no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, atribuída a E. A. F., consistente em destruir 1,3 (um vírgula três) hectares vegetação nativa, 
objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, no interior da Floresta Nacional Balata- Tufari, no 
Município de Canutama/AM, tendo em vista que: (i) segundo informações do Ibama, a intervenção é considerada de pequena monta, as consequências 
para a saúde pública são desprezíveis e a regeneração da vegetação local se dará naturalmente, já que a área foi embargada; e (ii) segundo relatório de 
fiscalização, trata-se de moradores tradicionais desenvolvendo atividades de agricultura de subsistência. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências 
nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, como aplicação de multa e o embargo da área, com 
o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002807/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 925 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. QUEIMADAS NO BRASIL. DIVULGAÇÃO DE DADOS FALSOS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual ilegalidade decorrente das declarações dadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República (Secom) quanto ao volume de queimadas no Brasil no ano de 2020, comparativamente menor em relação aos anos anteriores, tendo em vista 
que: (i) conforme apurado pelo Procurador da República oficiante, as informações publicadas em mídia social apresentaram a fonte dos dados, qual seja, 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pelo que foi possível constatar a veracidade das declarações prestadas; (ii) ainda que o comparativo 
de 2020 não apresentasse a totalidade dos dados daquele ano, pois ausente o período de setembro a dezembro (período de ausência de chuvas e em geral 
de incremento dos focos de incêndio), consta das publicações que o apanhado de 2020 era parcial até agosto, ausente portanto irregularidade que justifique 
a intervenção do MPF; e (iii) as demais informações reputadas inverídicas não relacionadas à temática ambiental foram remetidas para redistribuição 
dentre os ofícios cíveis da Procuradoria da República no Distrito Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000202/2015-26 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 910 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. ZONA DE AMORTECIMENTO. PARQUE NACIONAL DAS EMAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto descumprimento de obrigações ambientais pela usina Porto das Águas, 
empreendedora Cerradinho Bioenergia S.A., no Município de Chapadão do Céu/GO, consistente na instalação de sistema de monitoramento de fauna e 
flora, na zona de amortecimento do Parque Nacional das Emas, exigidos no EIA/RIMA licenças ambientais, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou 
que tem participado de tratativas junto ao empreendedor com vistas ao estabelecimento de estudos, com proposição de medidas mitigadoras dos impactos 
que afetam o Parque Nacional (PARNA) das Emas, e que o licenciamento ambiental da atividade é de competência da Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima); e (ii) instada a se manifestar, a empreendedora informou, dentre outras 
medidas, que: a) monitora a fauna inclusive nas áreas do entorno do PNEMas e, junto com o gestor do parque definiu e implantou ações como a 
implantação de redutores de velocidade (lombadas), e a instalação de placas nas estradas que margeiam o Parque Nacional; b) em relação à flora, a 
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Cerradinho Bioenergia S/A ao longo destes 12 (doze) anos, contados desde sua implantação e atual operação, vem implantando seus programas ambientais 
de monitoramento de flora, adquirindo dados que contribuem para um diagnóstico real da flora local; c) no âmbito do EIA-RIMA, a Usina implantou ao 
longo de sete anos seus programas ambientais, com destaque para os programas ambientais do meio biótico (fauna silvestre e aquática, fauna atropelada, 
flora), com a realização de sete anos de campanha com um total de 14 etapas de campo, contemplando os períodos de seca e chuva, no período de 2008 
até 2014; e d) com a avaliação do estudo tanto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) quanto pelo 
ICMBio, será elaborado um Programa Básico Ambiental onde serão definidos, na área de estudo (Área de Amortecimento do PNE), novos pontos de 
monitoramento do Meio Biótico, os quais serão definidos de comum acordo com o gestor do PNE, conforme acordado em reuniões técnicas durante a 
fase de elaboração deste estudo ambiental. 2. O Membro oficiante determinou a anexação de cópia integral do presente apuratório ao Inquérito Civil nº 
1.18.003.000088/2018-87, que tramita na unidade de origem, cujo objeto visa 'apurar eventual omissão do IBAMA nos processos de licenciamento de 
empreendimentos situados na zona de amortecimento da Unidade de Conservação Federal Parque Nacional das Emas'. 3. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000101/2021-06 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 921 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO TAQUARAL. ESTADO DO 
MATO GROSSO DO SUL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a supressão de 3,13 ha (três vírgula treze 
hectares) de floresta nativa, bioma Pantanal, sem autorização ambiental competente, crime do art. 50-A da Lei nº 9.605/98, em razão do desmate no 
interior do lote 68 do Projeto de Assentamento do Incra denominado Taquaral, bem de domínio da União, no Estado do Mato Grosso do Sul, tendo em 
vista que: (i) elementos nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da família, nos 
termos da excludente de ilicitude do art. 24, caput, do Código Penal e do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/98; (ii) não foram identificados bens de valor 
em nome do investigado, constatando-se ser pessoa humilde, de pouca instrução, com 6 (seis) filhos, que depende da agricultura familiar e criação de 5 
(cinco) cabeças de gado para sobrevivência; e (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para 
a prevenção do ilícito, como aplicação de multa e embargo da área para regeneração natural, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, 
pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. Precedente: JF-AC-INQ- 
1002884-40.2020.4.01.3000 (590ª Sessão Revisão-ordinária, de 30/06/2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000174/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1008 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a retirada de 3,22 (três vírgula 
vinte e dois) ha de vegetação nativa sem autorização válida, no Assentamento Taquaral em Corumbá/MS, tendo em vista que: (i) segundo a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (Imasul), o local não se encontra em área de restrição e nem é considerado perímetro destacado de bioma especialmente 
protegido; (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para repreensão e prevenção do ilícito, 
com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio da aplicação de multa; (iii) o Procurador oficiante instaurou o PA 
1.21.004.000098/2021-12 para acompanhar a regularização ambiental dos PAs e Assentamentos de Corumbá e Ladário/MS; e (iv) quanto à questão 
criminal, as consequências para o meio ambiente não foram desarrazoadas, sendo que a persecução pode ser obstada, considerando as circunstâncias do 
caso concreto, como a utilização para a subsistência, com fulcro na Orientação nº 01/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000661/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1046 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
SEGURANÇA DE BARRAGEM. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. BARRAGEM ARÊDES. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e a estabilidade da barragem denominada Arêdes, localizada em Itabirito/MG, operada pela Empresa 
SAFM Mineração Ltda, tendo em vista que: (i) foi determinada a instauração de Procedimento de Acompanhamento, em razão da celebração de TAC 
com o empreendedor tendo por escopo, em síntese, a descaracterização da referida estrutura, estando o mesmo em fase de cumprimento das obrigações 
ajustadas; e (ii) nos termos da Diretriz nº 2 da Corregedoria- Geral do Ministério Público Federal, constante do Provimento CMPF nº 1/2015, sempre que 
nos autos de inquérito civil for firmado termo de ajustamento de conduta, o procedimento extrajudicial deverá ser arquivado e submetido ao controle da 
respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, instaurando-se, na origem, o correspondente procedimento administrativo de acompanhamento, se 
necessário. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003616/2016-95 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 939 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS. BARRAGEM DIQUE FERNANDINHO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e estabilidade 
da barragem denominada Dique Fernandinho, operada pela empresa Vale S/A, localizada no Município de Nova Lima/MG, tendo em vista que: (i) 
segundo informações da ANM (Informe nº 11654/2021), o Dique Fernandinho se encontra descadastrado da Política Nacional de Segurança de Barragem, 
após execução completa do projeto de descaracterização, conforme documentação acostada aos autos; e (ii) de acordo com as informações prestadas pela 
ANM, verifica-se que a referida estrutura não mais se enquadra nas características e diretrizes previstas na Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de 
Segurança de Barragens de Mineração), não se sujeitando às normas vigentes relacionadas às barragens de rejeitos de mineração. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 1.22.011.000094/2014-89 - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1006 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. RECURSO HÍDRICOS. ESCASSEZ HÍDRICA. VAZÃO DA UHE TRÊS MARIAS. IMPACTOS AO RIO SÃO 
FRANCISCO. PESCA PREDATÓRIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação noticiando que a redução do 
volume de águas do Rio São Francisco e, consequentemente da UHE Três Marias, acarretou impactos ambientais pela pesca predatória, em período 
defeso da piracema, durante estiagem crítica, em Três Marias/MG, tendo em vista que: (i) que foram realizadas diversas ações de diferentes órgãos no 
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sentido de preservar o referido curso d'água; tendo sido criado o GT do Rio São Francisco, coordenado pelo Procurador da República Antônio Arthur, 
que vem tomando as providências necessárias para revitalizar o Rio pelos estados da Federação por onde permeia se curso, bem como para a recuperação 
hídrica da UHE Três Marias; e (ii) foi instaurado procedimento específico recentemente, na PRM de origem, para acompanhar a vazão de água na UHE 
Três Marias. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 
1.22.024.000019/2022-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 920 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
COMPETÊNCIA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para atuar em notícia de fato instaurada para apurar 
eventuais maus-tratos a animais domésticos, crime do art. 32, da Lei n. 9.605/98, fato em tese ocorrido no interior do Departamento de Veterinária da 
Universidade Federal de Viçosa/MG, conforme vídeo publicado em 16/07/2020, na rede social Instagram, tendo em vista que: (i) conforme Relatório do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, as condutas praticadas pelo médico veterinário não atingiram animais da fauna silvestre, 
não ocorreram no recinto da Universidade Federal de Viçosa e não guardavam relação com o cargo público ocupado pelo investigado; e (ii) não há ofensa 
a bem de domínio federal, não existindo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair 
a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. A Lei n. 9.605/98 não fez referência expressa à competência 
da Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes ali previstos. "A proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, 
é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal" (AgRg no CC n. 154.855/SP, 
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 3. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da declinação 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). 
107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.024.000175/2016-00 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 1028 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM. BARRAGEM ALEMÃES. OURO PRETO/MG 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de ação coordenada de 
iniciativa da 4ª CCR, para verificar a implantação dos requisitos relativos à Política Nacional de Segurança de da Barragem Alemães, localizada no 
Município de Ouro Preto/MG, sob a responsabilidade da empresa Gerdau Açominas S. A., tendo em vista que: (i) foram apresentados o Plano de 
Segurança da Barragem, Relatório de Inspeção Regular da barragem, Declaração de Estabilidade, Plano de Ação de Emergência e comprovação de 
existência de serviço especializado em segurança de barragem; (ii) foi elaborado o Laudo/MPF n. 2.191/2019, em cumprimento a Parecer Técnico do 
DNPM, concluindo pela necessidade de esclarecimentos sobre os parâmetros técnicos questionados em Relatório de Vistoria, além da realização de 
reavaliação da estabilidade da barragem; ( iii ) a empresa detalhou tecnicamente os procedimentos de experimentação, indicando que, frente aos 
questionamentos metodológicos, as análises de estabilidade foram revisadas e os resultados atualizados demonstraram a conformidade da barragem com 
os fatores de segurança; (iv) a ANM informou que realizou vistoria em 2020, sendo que a estrutura está sem nível de emergência e teve a estabilidade 
atestada pela Declaração de Estabilidade da Estrutura - DCE; (v) acerca da descaracterização da barragem, construída a montante, foi firmado Termo de 
Ajustamento de Conduta entre o MPF, o Estado e a empresa, tendo o Membro oficiante determinado a instauração do Procedimento de Acompanhamento 
n. 1.22.000.000929/2022-30 da implementação das medidas nele contidas. Precedente: 1.22.006.000048/2019-63 (Voto nº: 3649/2021/4ª CCR, 600ª 
Sessão Revisão-ordinária - 10.2.2022). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000628/2021-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1027 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. RESEX IPAÚ-ANILZINHO. PESCA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o delito do 
art. 34 da Lei 9.605/98, consistente em exercer atividade de pesca no Rio Tocantins, em trecho localizado no entorno da Reserva Extrativista (RESEX) 
Ipaú-Anilzinho, sem autorização do órgão competente, no Município de Baião/PA, com anterior não homologação de arquivamento no Voto nº 
3539/2021/4ª CCR, que determinou o retorno dos autos para apurar se houve a instauração de procedimento investigatório criminal pelo delito de porte 
ilegal de arma, porquanto se verificou a ocorrência de apreensão de uma espingarda (além de pescado e petrechos de pesca proibidos), acerca da qual 
não havia qualquer informação; (i) a Procuradora da República oficiante encaminhou expediente à Delegacia de Polícia, tendo a autoridade policial 
informado que não houve condução de nenhum suspeito, bem como não foram carreados outros elementos informativos que possibilitassem identificar 
a autoria delitiva de possível crime de porte ilegal de arma de fogo do tipo espingarda; (ii) ante a informação da Polícia Civil, foram encaminhadas cópias 
integrais deste procedimento à Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, para embasar a investigação, e para a Promotoria de Justiça de Tucuruí, para 
conhecimento e adoção das medidas cabíveis; (iii) não há elementos de informação que permitam concluir que houve pesca em local interditado por 
órgão ambiental competente, de maneira a fazer caracterizar o crime previsto no caput do art. 34 da Lei nº 9.605/98, o que também afasta a incidência do 
art. 52 do diploma legal; (iv) não restam mais fatos a serem apurados. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000065/2022-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 576 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. EMBARGO DE 
ÁREA E ATIVIDADE. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática de delito ambiental, que ensejou o 
processo no Ibama n. 02048.001036/2019-16 (correlato ao n. 02048.001033/2019-74), consistente em descumprir embargo de área e atividade em 
aproximadamente 1.335,81 ha (um mil trezentos e trinta e cinco vírgula oitenta e um hectares), determinado pelos Termos de Embargo n. 645357/C e 
072012-C, constantes do processo Ibama n. 02048000916/2013-71, no Município de Novo Progresso/PA, tendo em vista que: (i) não há nenhum elemento 
de informação nos autos de que o crime de descumprimento de embargo traduz mero exaurimento de delito anterior; (ii) para confirmação da hipótese 
de ocorrência de pós fato impunível, é necessário verificar a conduta e o percurso do iter criminis do delito anterior, o que não é possível por ausência de 
informações; (iii) a certidão de correlatos (Evento 2) certificou a inexistência de procedimento, inquérito policial ou processo judicial em nome do 
investigado ou com objeto semelhante, permitindo a conclusão de que os fatos que ensejaram o processo/Ibama n. 02048000916/2013-71, ocorridos 
(aparentemente) antes ou no curso de 2013, não foram sequer comunicados ao MPF, de modo que o arquivamento desta notícia de fato criminal poderia 
ensejar a impunidade do agente; (iv) deve ser diligenciada a obtenção dos elementos de informação constantes no processo/Ibama n. 02048000916/2013-
71, para análise do prosseguimento das investigações. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 226 
 

 
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. 

 

colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000711/2022-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
1080 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. PARNA SAINT HILAIRE/LANGE. CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar a construção irregular de imóvel de 25 m² (vinte e cinco metros quadrados), sem licença do 
órgão ambiental competente, no local denominado Chácara Boa Esperança, localizada na zona rural da Colônia Pereira, Município de Paranaguá/PR, no 
interior do Parque Nacional Saint Hilaire/Lange, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, a ação de fiscalização flagrou a 
escavação do alicerce da obra a ser construída, que foi aterrado e apresenta sinais de regeneração natural em curso; e (ii) o ICMBio, que adotou medidas 
administrativas para a prevenção do ilícito - multa e apreensão de material de construção, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, pelo 
que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 
1.28.000.000428/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 906 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. SANTUÁRIO ECOLÓGICO DE PIPA. RIO GRANDE DO NORTE. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades quanto à posse/propriedade e administração do denominado 
Santuário Ecológico de Pipa, no Rio Grande do Norte, tendo em vista que: (i) o Santuário, segundo o representante, teria sido criado por seu avô, já 
falecido, que vendeu a área a D. M. H., vindo, posteriormente, a arrepender-se, razão pela qual acionou o Poder Judiciário para solucionar a questão 
(Processo n. 10.145/95/1ª Vara Cível de Natal, hoje, de titularidade do espólio); (ii) de acordo com o atual proprietário, o museu mencionado pelo 
representante continua a funcionar no local conhecido por Chácara do Madeiro e está aberto ao público, sendo as peças mais delicadas guardadas na sede; 
(iii) a SPU afirmou que o domínio/propriedade da quase totalidade da área de terras em questão, de fato, pertence ao D. M. H., pois existe no local 
(Santuário) apenas uma pequena faixa de terra que adentra o oceano, cadastrada na SPU; e (iv) concluiu o Membro oficiante que não cabe ao MPF 
investigar, a priori, possíveis discussões acerca da destinação do imóvel ou sobre quem tem direito aos bens móveis existentes no local, uma vez que a 
área em questão é de interesse particular. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000102/2019-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 946 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAC. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento de Termo de 
Ajustamento de Conduta -TAC firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 5003740-36.2018.4.04.7101, tendo em vista que: (i) considerando que as 
irregularidades constatadas em planta industrial do empreendedor pela FEPAM, na vistoria que deu ensejo ao ajuizamento da ação em que celebrado o 
TAC, já estavam sendo corrigidas, foi pactuada, no Termo em questão, apenas a obrigação de pagar valor relativo à compensação dos fatos que embasaram 
o seu ajuizamento, a ser destinado à aquisição de bens e/ou execução de projetos voltados à proteção de interesses difusos e/ou coletivos, com preferência 
para aqueles que contribuíssem para a solução de problemas objeto de atuação do Ministério Público Federal na região; e (ii) foi adimplido integralmente 
o TAC celebrado com a empresa. 2. Em relação à decisão desta 4ª CCR de não homologação do arquivamento pela necessidade de que os autos 
retornassem ao membro oficiante para esclarecer qual seria a real destinação dos recursos pagos pela empresa, que estão depositados em conta judicial, 
bem como observância ao Enunciado n° 26/4ª CCR, o Procurador oficiante destacou que: (i) o Juízo da 2ª Vara Federal de Rio Grande criou conta Única 
judicial para depósito de valores decorrentes de multas e/ou acordos celebrados em ações civis públicas; (ii) os artigos 3º e 4º da Portaria nº 1.487, editada 
pelo referido Juízo em 14 de agosto de 2019, preveem que os valores depositados na mencionada conta única "serão destinados a projetos de relevância 
pública ou social, através de autuação em processo eletrônico (eproc) com a classe 'Processo de Destinação de Valores', mediante requerimento e 
indicação do Ministério Público Federal", incumbindo a fiscalização de sua utilização ao Ministério Público Federal, mediante acompanhamento daquele 
Juízo; e (iii) afirma, ainda, que a Procuradoria da República está atenta ao contido no Enunciado n° 26/4ª CCR, que veda ao MPF figurar como gestor 
nos contratos de repasse de valores. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-
RS Nº. 1.29.006.000392/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 954 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PISCICULTURA. 
LABORATÓRIO DE PISCICULTURA ESTUARINA E MARINHA. SOLTURA DE EXCEDENTE DE PEIXES (ALEVINOS). 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar possível soltura de alevinos de miragaia, em seu ambiente natural, pelo 
Laboratório de Piscicultura Estuarina e Marinha (LAPEN), referente ao excedente de pesquisa que não sofreu alteração genética e não foi exposto a 
produtos químicos, em Rio Grande/RS, tendo em vista que o Ibama autorizou e acompanhou a soltura dos animais da ictiofauna em seu ambiente natural, 
pelo laboratório da Universidade Federal do Rio Grande/RS, conforme informações da própria autarquia ambiental. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000215/2021-09 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 399 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. ÁREA PARTICULAR DECLARADA COMO TERRA 
INDÍGENA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a destruição de 0,89 (zero 
vírgula oitenta e nove) hectare de vegetação nativa do bioma mata atlântica (art. 38-A da Lei 9.605/88), em Tenente Portela/RS, tendo em vista que: (i) 
a área degradada é de interesse indígena, considerando haver ato de declaração de terra indígena, ainda que pendente de homologação presidencial; e (ii) 
embora se trate de área particular, que ainda não fora desapropriada ou indenizados os legítimos proprietários, subsiste o interesse federal na preservação 
da área de floresta ou mata, até eventual ato oficial não homologatório da terra indígena, sob pena de os indígenas receberem terra totalmente 
descaracterizada e sem a utilidade que tanto prezam. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002798/2021-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 981 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. FESTIVAL DE JAZZ DO CAPÃO. CHAPADA DIAMANTINA/BA. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO FEDERAL. 
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PRONAC. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta violação aos 
princípios da legalidade, impessoalidade e do Estado laico pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), bem como desvio de finalidade do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) por ocasião do indeferimento do projeto "Festival de Jazz do Capão", realizado na Chapada Diamantina/BA, 
tendo em vista que: (i) a questão foi judicializada por meio da Ação Popular, processo n. 1054164-86.2021.4.01.3300, ajuizada pelo produtor do festival, 
por deputados federais e distribuída ao Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia,visando anular a decisão que indeferiu o financiamento 
do festival, objeto do processo PRONAC nº 204126, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 
11 - 4ª CCR; e (ii) quanto à regular tramitação dos processos de financiamento federal de projetos culturais, correção das falhas e irregularidades 
constatadas, gestão e andamento dos processos de análise dos projetos culturais abrangidos pela Lei 8.313/91, objeto específico destes autos, a diretora 
do Departamento de Fomento Indireto da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC) informou que está em processo de implantação 
um novo sistema informatizado, o SIC (Sistema Integrado de Cultura), que corrige as falhas constatadas no antigo e passa a registrar de forma eficiente 
todos os pareceres e atos emanados ao longo do processo, com distribuição automatizada dos processos para análise técnica, não se vislumbrando, ao 
menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF na seara ambiental. 2. Quanto à 
eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade criminal relativamente à negativa de financiamento público do festival, que 
existe há mais de 10 (dez) anos no mesmo formato, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal n. 1.30.001.003032/2021-03, cujo andamento 
no sistema único aponta o ajuizamento de ação penal, com proposta de transação, nos termos do art. 39 da Lei 8.313/91 c/c art. 76 da Lei 9.099/95. 3. O 
representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento, no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 5ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003020/2021-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1033 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. TORRE DE 
TELECOMUNICAÇÃO. MORRO DO SUMARÉ. PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar eventual prática de crime tipificado nos artigos 38 e 60 da Lei nº 9.605/98, consistente na instalação e funcionamento de 
serviço de comunicação multimídia pela empresa All Net Informática Ltda., em torre de telecomunicação pertencente à Empresa Engeradios, no morro 
do Sumaré, interior do Parque Nacional da Tijuca, sem autorização do ICMBio, tendo em vista que: (i) instado a se manifestar acerca da retirada dos 
equipamentos pela empresa All Net, o ICMBio informou que a referida empresa não se encontrava mais no sítio nº 17, de responsabilidade da antiga 
empresa RH NET Telecomunicações Ltda., conforme Relatório técnico fornecido pela Anatel; e (ii) a persecução penal pode ser obstada considerando 
as circunstâncias do caso, uma vez que foram mínimas as consequências para o meio ambiente, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que 
adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, como aplicação de multa, quitada 
pela empresa autuada, conforme comprovante acostado aos autos, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 
1.30.007.000162/2007-78 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 991 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE (ERB). RISCOS À COMUNIDADE VIZINHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade da instalação e 
funcionamento de uma Estação Rádio Base (ERB) na Rua Jorge Justen (com acesso também pela Rua Paulo Herve, 777 ou 879), bairro Bingen, no 
Município de Petrópolis/RJ, localizada no interior da APA Petrópolis e em Área de Preservação Permanente de Topo de Morro, com supostos danos às 
residências vizinhas, tendo em vista que: (i) em 2004 a empreendedora firmou Termo de Compensação Ambiental, objetivando compensar a instalação 
de diversas Estações de Rádio Base, entre elas a que é objeto deste procedimento, consistente na execução de projeto de educação ambiental no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo obtido licença em 2007, emitida pelo município; (ii) por meio dos Ofícios n. 094/2014 e 168/21, o ICMbio 
informou que a área é passível de instalação de ERB, porquanto deixou de ser APP com a edição do Novo Código Florestal, além disso o local está 
devidamente cercado por telas e portões, sendo a região do entorno densamente ocupada; (iii) não há elementos nos autos que indiquem danos ambientais 
à vizinhança ou a emissão de radiação acima dos padrões exigidos pela Anatel. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 17, § 1º da Resolução 87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000232/2021-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº 
do Voto Vencedor: 1022 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO 
DE SOLO. CONSTRUÇÃO. PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
notícia de eventual loteamento irregular de terrenos, no interior do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), tendo em vista que, segundo 
informação do ICMBio: (i) foram realizadas duas vistorias na área, onde não foi verificado qualquer indício de loteamento, conforme registro fotográfico 
referenciado; (ii) a hipótese mais plausível é que a representação se refira ao Sítio Quinta das Nascentes, que recentemente sofreu reformas em toda a sua 
estrutura, bem como na estrada principal de acesso, o que pode ter dado a impressão de um loteamento ou condomínio; (iii) a área está em processo de 
redelimitação para exclusão do Parque; e (iv) não houve constatação de dano ao meio ambiente, pelo que não se verifica irregularidade a ser sanada ou 
medida a ser promovida nestes autos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, § 1º, da Resolução 87/2010 
do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.001598/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 721 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE LAGOA. 
CONSTRUÇÃO DE RANCHO DE PESCA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de que a Floram estaria impedindo 
a reconstrução e regularização de um rancho de pesca artesanal em terreno de marinha, localizado na Barra da Lagoa, no Município de Florianópolis/SC, 
tendo em vista que: (i) conforme Relatório de Fiscalização Ambiental da Floram de 2017, houve a demolição de um rancho de madeira edificado 
irregularmente em APP às margens do Canal da Barra da Lagoa, o qual, por sua vez, já foi objeto do IC n. 1.33.000.002014/2017-18 (arquivado); (ii) 
vistoria promovida pela SPU, em 2021, confirmou que referido rancho irregular foi demolido, além de outro que estava localizado nos fundos da área; 
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(iii) quanto à reconstrução do rancho de pesca e sua regularização, a SPU, a Fundação Municipal de Pesca e Maricultura e pescadores particulares 
pertencentes ao mesmo grupo familiar, desde 2018 estão diligenciando nas autorizações, não se constatando qualquer atividade ilícita ou omissão dos 
órgãos públicos envolvidos; (iv) eventuais danos provocados aos pescadores, pela demora na regularização da reconstrução, não é matéria de atribuição 
desta 4ª CCR. Precedente: 1.33.000.000379/2011-12 (462ª Sessão Revisão- ordinária - 4.8.2021). 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de 
encaminhamento dos autos para a PFDC, para eventual exercício de sua atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO 
CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000071/2020-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
1101 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PATRIMÔNIO CULTURAL E 
ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito do 
art. 63 da Lei n. 9.605/98, consistente na realização de obras, em 2016, em imóvel tombado pelo Iphan, localizado na Praça República Juliana, n. 46, 
Centro Histórico do Município de Laguna/SC, sem consulta e aprovação de projeto de restauração pelo Instituto, e na realização de obras, em 2019, em 
desacordo ao projeto então já aprovado, tendo em vista que: (i) foi proposta a Ação Penal, que resultou no Processo Judicial n. 5004384- 
19.2022.4.04.7204, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela Denúncia, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR; (ii) na esfera cível, 
este procedimento foi instaurado a partir de cópias do IC 1.33.007.000180/2016- 39, que apurou os danos ambientais em questão, o qual se encontra 
arquivado, de modo que não há outras providências a serem adotadas por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006168/2021-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 940 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. 
OBRAS. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar notícia de eventuais danos ambientais ocorridos na área localizada à Rua Clipperton, 65, bairro Jardim Fonte do Morumbi, no Município de São 
Paulo/SP, em virtude da execução de obras de saneamento da SABESP, além de degradação e danos à vegetação de Mata Atlântica preservada, tendo 
em vista que, segundo informações da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, após vistoria técnica realizada 
em 15/10/2021, não foi constatado nenhum dano ambiental, bem como não foram localizados sinais de obras da SABESP, e que, em relação ao 
empreendimento em construção no local, não se observou irregularidade na obra. Na vistoria não foi localizada a nascente informada na representação, 
enfatizando-se que esta não consta do cadastro oficial do Município, pelo que não se verifica irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida 
nestes autos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida extrajudicial ou judicial por parte do 
MPF. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, § 1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.010672/2021-12 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 717 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. DANOS 
A BENS TOMBADOS. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AGRONEGÓCIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo 
para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar supostos danos ao patrimônio cultural brasileiro e ao meio ambiente nacional a partir da expansão 
do agronegócio, tendo em vista que: (i) de acordo com o recurso apresentado pelo representante relativamente à promoção de arquivamento, há 
necessidade de punição exemplar da pessoa jurídica Radar pela destruição da Fazenda Palmital, bem tombado na esfera estadual pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat); (ii) a representação indica que a Fazenda Palmital é 
bem de domínio privado, registrada no Cartório de São Carlos, Matrícula n. 152.097, em nome de empresa Agropecuária Amaralina ou Aguapar 
Imobiliária e Agrícola, pertencente ao Grupo Cosan; e (iii) não há indicação de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou 
empresas públicas, unidade de conservação federal, terra indígena ou patrimônio arqueológico, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos 
exigidos pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF, e apresentou recurso. 3. Voto pelo conhecimento da promoção de arquivamento como declinação de 
atribuições e sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 
1.34.012.000820/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1064 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PORTO. PADRÕES MÍNIMOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ausência de padrões mínimos de higiene e limpeza 
(acúmulo de resíduos, águas fétidas, lama no entorno, armazéns repletos de teias de aranha) das instalações Terminal Portuário ELEVAÇÕES 
PORTUÁRIAS S/A, no Município de Santos/SP, tendo em vista que: (i) a Autoridade Portuária de Santos afirmou que a grande maioria das 
irregularidades verificadas já foi regularizada ou está em andamento; (ii) a ANVISA informou que as condições sanitárias encontradas no terminal 
Elevações Portuárias S/A foram consideradas satisfatórias; e (iii) as medidas tomadas pela Autoridade Portuária de Santos, pela ANVISA e pela ANTAQ 
mostraram se suficientes para a correção das irregularidades, e, com isso as condições sanitárias encontradas no referido terminal foram consideradas 
satisfatórias. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 
1.34.015.000074/2022-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1020 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. SANEAMENTO. RESÍDUOS 
SÓLIDOS 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 
54, § 2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, consistente em desenvolver atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente, mantendo depósito de resíduos 
sólidos, sem licença do órgão ambiental competente, em área localizada no Município de Guaraci/SP, tendo em vista que: (i) a área é privada, não faz 
parte de terreno de marinha ou Terra Indígena/Quilombola e nem está inserida em Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada por órgão da União, 
não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na 
forma do art. 109, inciso IV, da CF; (ii) ainda que o AIA tenha sido lavrado pelo Ibama, tal fato não é suficiente para atrair a competência da Justiça 
Federal; (iii) nos termos da Lei n. 12.305/2010, cabe ao município a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seu território e, ao estado, a 
elaboração de plano de gestão. Precedente: 1.23.005.000264/2021-04 (Voto nº: 337/2022/4ª CCR, 601ª Sessão Revisão-ordinária - 23.2.2022). 2. Voto 
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pela homologação da declinação 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). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
1.34.024.000083/2017-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1078 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 58, entorno do 
reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que 
realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão as 
medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a 
regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente 
momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado 
que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP 
Nº. 1.34.024.000092/2017-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1076 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 174, 
entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária 
de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão 
as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a 
regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente 
momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado 
que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1009398-
72.2021.4.01.3000-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 870 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES. PEQUENO SÍTIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar 
o crime tipificado no art. 40, c/c 40 A da Lei nº 9.605/98 em razão da supressão de 6,59 (seis vírgula cinquenta e nove) ha de vegetação nativa, no interior 
da Resex Chico Mendes, Ramal do Severino, em Epitaciolândia/AC, tendo em vista que: (i) a área foi embargada; (ii) o agricultor é pequeno produtor 
rural, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.428/2006, de baixa instrução e utilizou o terreno para subsistência, demostrando, assim, a latente vunerabilidade 
socio-econômica do cidadão; (iii) não foram identificados bens de valor em nome do investigado ou participações societárias, assim como possui endereço 
cadastrado somente em um imóvel rural, sendo beneficiário regular da citada reserva; (iv) a persecução penal pode ser obstada considerando as 
circunstâncias do caso concreto, com fulcro na Orientação nº 01/4ª CCR; e (v) quanto ao âmbito civil, ficam dispensadas medidas adicios por esse MPF 
em vista das medidas administrativas já adotadas pelo órgão ambiental, tais como o embargo da área, com a finalidade de reestabelecimento ambiental. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-INQ-
1005187-31.2020.4.01.3807 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 835 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. MUNICÍPIOS DE BOCAIÚVA/MG 
E TURMALINA/MG. QUESTÃO JUDICIALIZADA. BIS IN IDEM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar para apurar a 
possível prática dos crimes do art. 55 da Lei 9.605/98 c/c art. 2º da Lei 8.176/91, consistente na extração de areia sem autorização dos órgãos competentes, 
no leito do Rio Jequitinhonha, nas proximidades das Fazendas Macunã e Boquetim, zona rural dos municípios limítrofes de Bocaiúva/MG e 
Turmalina/MG, flagrante de 27/11/2017, tendo em vista que: ( i ) o laudo pericial criminal concluiu pela existência de atividade de extração mineral 
contínua no local, por meio de balsa e maquinário, entre os anos de 2013 e 2019, caracterizando uma única conduta delitiva praticada de forma continuada; 
(ii) os mesmos fatos já são objeto da Ação Penal nº 1000492-34.2020.4.01.3807, pelo que não há interesse em manter a investigação, sob pena de bis in 
idem; e (iii) encaminhada cópia da promoção de arquivamento ao Membro oficiante na ação penal para análise das providências pertinentes (aditamento 
da denúncia e juntada dos inquéritos policiais). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. JFRJ/MGE-5004310-18.2021.4.02.5114-TC - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 23 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. TERMO CIRCUNSTANCIADO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVES 
SILVESTRES. ESPÉCIES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. ENUNCIADO 58 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para 
apurar a prática, em tese, de delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98, consistente em manter em cativeiro 02 (dois) exemplares da 
espécie pássaro preto (Gnorimopsar chopi), sem anilhas, bem como sem a devida permissão, 1icença ou autorização do órgão ambiental competente, 
tendo em vista que: (i) existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a 
expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, restando configurada a relevância da temática para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 
- 4ª CCR. Precedentes: NF nº 1.22.005.000057/2019-64; (ii) o Enunciado 58 é específico ao entender que há interesse federal quando a conduta seja de 
adulteração de anilhas e também manutenção em depósito ou criação clandestina de passeriformes, ou seja, ambas sem licença ou autorização, pois: a) 
no crime ambiental de adulteração de anilhas causa lesão ao serviço de fiscalização do Ibama, realizado via SisPass, o qual foi praticado em concurso 
com o de falsidade, havendo no caso a conexão; e b) já no crime de manter em depósito ou criar clandestinamente as aves, sem licença ou autorização, o 
elemento de atração da competência federal é o fato de acarretar prejuízos à atividade fim fiscalizatória do Ibama, qual seja, o monitoramento e controle 
da criação amadorista de aves silvestres, via SisPass; e (iii) condutas omissivas de não licenciamento e não requerimento de autorização parar o exercício 
da atividade criação amadora de aves silvestres em cativeiro, bem como a manutenção delas em depósito, que não se confunde com a lesão à fé ao selo 
público do Ibama (anilhas), igualmente causam lesão direta e específica ao serviço da atividade-fim de fiscalização do Ibama, exercido via SisPass, 
independentemente das aves constarem em lista de animais da fauna ameaçados de extinção. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. JF/ROO-1001301-
57.2020.4.01.3602-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 962 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. FLORA. DESMATAMENTO. TERRA 
SAGRADA INDÍGENA. AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado a partir de representação da Funai, para apurar ocorrência 
do delito previsto no art. 50-A da Lei 9605/98, considerando possível prática de desmatamento (corte de árvores) às margens de uma lagoa sagrada para 
os Bororós, no interior da terra indígena Tadarimana localizada no Município de Rondonópolis/MT, tendo em vista: (i) a ausência de elementos suficientes 
aptos a comprovar a autoria delitiva, conforme relatório circunstanciado da autoridade policial; (ii) nesse sentido, nos termos do laudo pericial 
complementar, em que se utilizou imagens de satélites como referência, as intervenções na vegetação nos arredores da lagoa ocorreram entre maio de 
2012 e julho de 2016, período diverso narrado na notitia criminis (memorando enviado pela Funai em 2016); e (iii) ademais, as versões apresentadas no 
feito pelos 2 (dois) indiciados, dão conta de que somente fizeram intervenções pontuais em 2016, em vegetações localizadas ao redor de suas residências 
unicamente com o escopo de viabilizar instalação no local e para promover plantio de culturas de subsistência própria, enquadrando-se as condutas na 
excludente de ilicitude prevista no art. 50-A, § 1º, da Lei 9.605/98. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento do IPL, com determinação de remessa dos autos à 6ª 
CCR para exercício de sua função revisional, quanto a eventual questão temática extrapenal, decorrente do ilícito ora em apuração. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. JF/TXF/BA-1001895-65.2020.4.01.3313-IPL - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 731 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos do art. 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei 8.176/91, supostamente praticado por A.M.R. e 
consumados em data anterior e próxima a março/2015, em razão da extração ilegal de produtos minerais (areia), em área no interior da Fazenda Boa 
Vista, localizada no Distrito de Juerana, Município de Alcobaça/BA, sem autorização para lavra pelo órgão competente (Anm), tendo em vista que: (i) o 
delito do art. 55 da Lei 9.605/98 encontra-se prescrito, pois, pela aplicação do art. 109, V, do CPB à pena máxima do tipo penal (um ano), o prazo de 4 
(quatro) anos já foi ultrapassado; (ii) o crime do art. 2º da Lei 8.176/91 também se encontra prescrito pela incidência da regra de redução do prazo 
prescricional pela metade, nos termos dos arts. 109, III, e 115 do CPB, pois o investigado, nascido em 17/6/1938, conta com 83 (oitenta e três) anos 
(Informação nº 1680449/2021) e já transcorreu lapso temporal prescricional superior a 06 (seis) anos (metade). 2. Na esfera cível, conquanto não haja 
comprovação nos autos da ausência de autorização da ANM ou de licenciamentos ambientais (que constituiriam a materialidade delitiva), e que o 
Relatório de Fiscalização do Inema n° 098912016-27288 tenha informado que não foi possível localizar registro da atividade minerária, certo é que 
constitui obrigação do agente autuado a regularização dos passivos ambientais, mediante a recuperação integral da área degradada, de modo que deve ser 
apurado, em procedimento próprio (cível) a ser instaurado, se ocorreu a degradação do meio ambiente local, bem como quais são as medidas de 
recuperação ambiental (adotadas ou a adotar), as quais devem ser exigidas judicial ou extrajudicialmente. Nesse aspecto, observa-se que o autuado tinha 
firmado junto ao órgão o termo do compromisso n. TC n. 2014.001.003351/TC, que visava regularizar a atividade na área, relativamente ao uso de 
recursos hídricos, e preservar áreas de preservação permanente e Reserva Legal. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de 
procedimento cível, conforme item '2' acima. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.008050/2022-01 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 988 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE 
FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Federal para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar a supressão de vegetação, correspondente a 166,75 (cento e sessenta e seis 
vírgula setenta e cinco) hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, entre os anos de 2020 e 2021, sem autorização ambiental, em área situada 
no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que, ainda que o local degradado seja de domínio privado, considerando a vasta área de vegetação 
suprimida, há interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o Ibama, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, em garantir a 
recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do 
desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia Protege. Precedentes: (IC nº 1.32.000.001073/2017-14, 556ª SO). 2. Voto pela não homologação da 
declinação de atribuições, com determinação de retorno dos autos ao membro oficiante para ajuizamento de Ação Civil Pública, nos moldes do Projeto 
Amazônia Protege. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição 
no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. 1.13.001.000017/2022-67 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 876 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
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FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. SÍTIO SANTA CLARA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de 
fato criminal instaurada para apurar notícia de suposto desmatamento em imóvel particular denominado Sítio Santa Clara, no Município São Paulo de 
Olivença/AM, tendo em vista que não foi possível constatar a materialidade dos fatos investigados, nada obstante as diligências realizadas pela autoridade 
policial, a qual, inclusive, encaminhou a Notícia Crime em Verificação ao MPF, com parecer pela não instauração de inquérito policial, ante a inexistência 
de crime. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 
1.14.001.001469/2018-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 908 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PRAIA DE TAIPU 
DE FORA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de reportagem sobre construção irregular de muro de contenção para proteção 
contra efeitos da força da maré, na propriedade denominada Sítio Niterói, em terreno de marinha, Praia de Taipu de Fora, no Município de Maraú/BA, 
tendo em vista que: (i) a obra em questão foi licenciada e autorizada pela Prefeitura Municipal de Maraú, através da Portaria SEC. AMB. Nº 342/2015, 
de 24 de fevereiro de 2015; e (ii) instada a se manifestar, a SPU informou que: a) após as medidas administrativas aplicadas, como o embargo e demolição 
da obra, o responsável pelo imóvel e pela realização da contenção apresentou novo projeto para análise, com previsão de um muro de contenção mais 
sucinto, enquadrando-se nos limites do imóvel naquele momento, conforme Nota Técnica 9351/2020, acostada aos autos; b) foi autorizada a construção 
do muro com esta nova concepção, através da Portaria nº 7.867, de 18 de março de 2020; e c) com a regularização da estrutura, os efeitos das sanções de 
embargo e de demolição aplicados foram cessados. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI Nº. 1.14.009.000144/2019-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 926 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 
LAGOA MANOEL CACULÉ. BEM DE DOMÍNIO ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado da Bahia para atuar em inquérito 
civil instaurado para apurar possível poluição hídrica, crime do art. 54, da Lei n. 9.605/98, decorrente do despejo de esgoto sem tratamento na Lagoa 
Manoel Caculé pelo Município de Caculé/BA, tendo em vista que: (i) não há registro de dano ambiental à fauna ameaçada de extinção; e (ii) os efluentes 
despejados não atingem corpo hídrico de domínio federal, nem o local da ocorrência do fato é área de domínio federal, Unidade de Conservação federal, 
terra indígena ou assentamento do Incra, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, 
para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com a recomendação de notificação do representante acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. - Deliberação: 
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) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 1.14.013.000077/2022-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1000 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PESCA. LAGOSTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. DIFICULTAR AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA PREPS. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática dos delitos dos arts. 34, 
68 e 69 da Lei 9.605/98, consistente em dificultar ação da fiscalização ambiental, ao não manter ligado o sistema de sinal de equipamento de identificação 
via satélite da Embarcação Senhor do Bonfim, que é obrigatória ao Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), 
bem como comercializar irregularmente 648 (seiscentos e quarenta e oito) quilos de lagosta em cauda, sem comprovação de origem, e não apresentar 
informações ambientais no prazo exigido na legislação, em Alcobaça/BA, tendo em vista que: ( i ) existindo previsão legal para a instalação de 
equipamento rastreador de embarcação pesqueira nos arts. 31 a 33 da Lei nº 11.959/09, não é possível afirmar, nessa fase da persecução penal, que a 
conduta é atípica, conforme entendimento do STJ (REsp 1802596, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, , DJe 08/05/2019); (ii) com 
relação ao sujeito ativo, a melhor interpretação é no sentido de que o crime pode ser praticado por qualquer pessoa incumbida desse dever legal ou 
contratual, não sendo exigido que seja funcionário público (REsp 1032651/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
28/02/2012, DJe 06/03/2012); e (iii) não restou evidenciado nos autos, a origem lícita da grande quantidade de lagostas apreendidas (648 kg), juntamente 
com o uso de equipamentos ilícitos de pesca, portanto, presentes os fortes indícios de autoria e comprovação da materialidade, havendo justa causa para 
a persecução penal. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 137) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000284/2021-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 861 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
ARQUITETÔNICO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
suposta demolição, pela Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, do prédio da Estação Ferroviária de Acopiara/CE (imóvel tombado pelo IPHAN), tendo 
em vista o ajuizamento, pelo IPHAN, da Ação Civil Pública n° 0800134-72.2022.4.05.8107, em trâmite na Seção Judiciária do Ceará, conforme cópia 
da petição inicial anexa, que demonstra abrangência integral do objeto do presente feito, em conformidade com o Enunciado nº 11 desta 4ª CCR. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000095/2021-89 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 871 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO TAQUARAL. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a supressão de 11,86 (onze vírgula oitenta e seis) hectares de vegetação nativa do 
Bioma Pantanal nos lotes 386 e 387 do Assentamento Taquaral, no Mato Grosso do Sul, tendo em vista que: (i) a equipe de fiscalização do IBAMA 
relatou que não foi detectada nenhuma área que tivesse sido suprimida recentemente, o que confirma que houve supressão de vegetação a corte raso, 
sendo possível considerar a hipótese de limpeza de pasto; (ii) segundo o IMASUL, a área do assentamento não se encontra em área de restrição, de forma 
que a limpeza de pasto não seria uma atividade ambientalmente passível de licenciamento; (iii) a vegetação do local é propensa a espécies invasoras, 
sobretudo a aromita que, de acordo com o IMASUL, é parecida com vegetação nativa em fotografias de satélite; (iv) para se aferir, de fato, se o que 
ocorreu foi limpeza de pasto ou supressão de vegetação nativa, necessário seria averiguar a vegetação, contudo, in casu, a atuação da fiscalização 
ambiental ocorreu anos após a alegada supressão, o que impossibilita a aferição da realidade, de maneira que o simples apontamento das imagens 
geoespaciais não constitui prova suficiente; e (v) o MPF instaurou o PA 1.21.004.000098/2021-12 para acompanhar a regularização ambiental dos PAs 
e Assentamentos de Corumbá e Ladário/MS. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
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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. 

 

1.22.000.000494/2022-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 892 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE SILVESTRE. SISPASS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
CRIADOURO/CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível inserção de informação falsa no sistema 
de controle de fauna - SisPass, devido à declaração do nascimento de espécimes referentes a anilhas não entregues ao criador, em Contagem/MG, tendo 
em vista que: (i) foram mínimas as consequências para o meio ambiente e a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso 
concreto, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR; e (ii) os autos informam 
a adoção de medidas administrativas, como o embargo das atividades de criador amadorista e suspensão do acesso do investigado ao referido sistema, 
além da aplicação de multa, de forma que não há evidências de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e 
prevenção do ilícito, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos termos da Orientação nº 1-4ª CCR. Precedentes: 
1.22.020.000229/2020-45 (584ª SO); 1.22.000.002087/2021-70 (593ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000531/2012-74 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 918 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 
PETRECHOS PROIBIDOS. REGIÃO DO MAICÁ. MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a possível omissão dos órgãos ambientais na implementação de fiscalização no período de defeso para coibir a pesca predatória, na região do 
Maicá e do Ituqui, Município de Santarém/PA, tendo em vista que: (i) o MPF organizou uma proposta de calendário de fiscalizações no período entre 
outubro e dezembro, no ano de 2012 e emitiu Recomendação para realização de fiscalizações em 2014; e (ii) conforme apurado pelo membro oficiante, 
desde 2012 os órgãos ambientais de fiscalização estão cumprindo suas funções precípuas nas regiões alvos constantes da pesca predatória, inclusive 
durante o período de defeso, executando ações fiscalizatórias contínuas, cujos resultados são encaminhados para o MPF, não se vislumbrando, ao menos 
neste momento, omissão do serviço público nem a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 
1.28.000.000103/2021-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 987 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESLIZAMENTO DE FALÉSIA. 
OBRA PÚBLICA. 1. É prematuro o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais, em Área de Preservação 
Permanente, decorrente de deslizamento em uma falésia do Município de Baía Formosa/RN supostamente causado por serviço realizado pela gestão 
municipal antecedente (reforma em praça pública localizada no topo da falésia), tendo em vista a necessidade de solicitar informações ao IBAMA acerca 
da existência do nexo de causalidade entre o deslizamento da falésia e a reforma realizada na praça pública. 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000526/2019-71 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 824 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGENS. RELATÓRIO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS. COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO DO SENADO FEDERAL. BARRAGEM DE ÁGUA. 1. Não cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do encaminhamento do Relatório sobre Política Nacional de Segurança de Barragens, realizado pela 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, com o escopo de apurar a situação da barragem Calabouço, no município de 
Passa e Fica/RN, tendo em vista que: (i) em Inspeção de Segurança Regular da Barragem de Calabouço, entre as anomalias encontradas, foram detectadas 
rachaduras ao longo de todo o coroamento, paralelamente ao meio fio, e de uma linha de fissura transversal ao coroamento, sendo que a barragem foi 
classificada no nível de perigo ALERTA, de acordo com a Resolução nº 236/2017 da ANA; (ii) como a temática é relacionada à vida humana e à 
integridade ambiental, e em que pesem algumas informações já prestadas nos autos, necessário se faz que o Membro oficiante observe, além das 
determinações já elencadas pela ANA, o checklist definido na Nota Técnica nº 01/2020 desta 4ª CCR, anexada aos autos em informações complementares, 
no que for aplicável às barragens de água, em especial quanto: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de 
construção/alteamento; (b) o atendimento às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o mapeamento das 
manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, foram calculados especificamente para o volume e densidade do 
material armazenado e consideram o nível pluviométrico, no mínimo, com recorrência milenar. Considerar a precipitação com recorrência milenar no 
projeto das estruturas, e verificar o comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de 
inundação, determinando-se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) exigir 
a publicidade das informações; e (f) o emprego de quaisquer outras medidas que entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do 
patrimônio cultural nas áreas afetadas, ampliando-se o objeto da investigação. Precedente: IC nº 1.25.000.003266/2019-06 (593ª SO); 
1.14.000.001006/2020-13 (596ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.003196/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 679 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 
RELATÓRIO. CONDICIONANTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL EFETIVO. NÃO RECOLHIMENTO 
DE MULTA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar infração cível e criminal cometida pela Petrobras, consistente em 
deixar de apresentar relatório do projeto de desativação do sistema de produção de óleo e gás natural do Módulo 1A, Fase 1, do Campo de Roncador, na 
Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, em até 6 (seis) meses após o fim da atividade, tendo em vista que: (i) apesar da ausência de registro de 
prejuízos para a saúde pública, fauna e flora por causa do fato, descaracterizando o crime do art. 54, da Lei n. 9.605/98, o empreendedor e seus contratados 
estão cientes, nos termos da Licença Ambiental de Operação, das medidas que devem ser tomadas para prevenção, mitigação ou compensação dos 
impactos ocasionados pelo empreendimento, consubstanciando a não apresentação do relatório, em tese, os delitos dos arts. 60 e 68, da Lei n. 9.605/98, 
por fazer funcionar empreendimento sem obediência às normas regulamentares, deixando de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental; e (ii) a 
ausência de comprovação nos autos de efetivo pagamento da multa no valor expressivo de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) imposta ao 
infrator, revela a necessidade de continuidade da tramitação do feito para persecução da efetiva compensação financeira, ante o desprestígio às exigências 
da autoridade ambiental. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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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. 

 

ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000119/2016-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 984 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO BRACUHY. 
DUPLICIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas construções irregulares na faixa marginal de proteção do Rio 
Bracuhy, no município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que o objeto em apuração neste feito está abrangido pelo Inquérito Civil n° 
1.30.014.000153/2016-89. Precedente: 1.30.007.000251/2016-13. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000236/2021-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 936 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO FIXADORA DE DUNAS. SUPRESSÃO. FAIXA LITORÂNEA 
MARÍTIMA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática de crime tipificado no art. 50 da Lei nº 
9.605/98, atribuída a F. A. B., consistente em suposta supressão de vegetação fixadora de dunas, na faixa litorânea marítima, no Município de Arroio do 
Silva/SC, tendo em vista que: (i) a questão se encontra judicializada, por meio da Ação Penal nº 5004845-25.2021.4.04.7204/SC, perante a 1ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Criciúma, que se encontra em sede de apelação de sentença de absolvição, prolatada em 22/02/2022, em virtude da 
ausência de provas suficientes à condenação, conforme peça inicial, sentença absolutória e recurso de apelação juntados aos autos; e (ii) segundo Auto 
de Constatação nº 115/2021, da Polícia Militar Ambiental, a construção, embargada em 2016, apresenta as mesmas características da época em que a 
obra foi paralisada e que a conformação das dunas possui características naturais do ecossistema litorâneo, incluindo sua vegetação fixadora, tendo 
acostado diversas fotografias. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do 
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO 
OESTE Nº. 1.33.012.000200/2021-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 869 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CIVEL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM 
DE RIO. UHE FOZ DO CHAPECÓ. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar suposto dano ambiental em 
razão da construção de residência em APP do reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó em Guatambu/SC, a partir de informações de processo 
criminal, tendo em vista que a obra foi demolida e a vegetação se encontra em estágio inicial de regeneração, segundo vistoria da concessionária Foz do 
Chapecó Energia S/A, não subsistindo fundamentos para a continuidade do procedimento, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000157/2021-12 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 856 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. AUTOS REMETIDOS PELA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE 
POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
procedimento preparatório instaurado a partir de representação anônima apresentada perante a Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP, relatando 
a ocorrência do delito previsto no art. 149 do Código Penal, bem como possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98), em razão da atividade da empresa 
Indústria Química de Porangaba, no Município de Porangaba/SP, especificamente quanto a eventual crime ambiental, tendo em vista que a empresa 
investigada foi autuada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) por "Estar dispondo materiais de forma inadequada no solo 
impermeabilizado, tendo ocasionado escorrimento de chorumes para áreas diversas", bem como por "Ter ampliado a instalação e estar operando a fonte 
de Poluição sem dispor das devidas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB", pelo que não se verifica prejuízo a bens, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 
109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições, antes porém, conforme solicitação (PGR-00101211/2022) da 2ª CCR, pelo retorno dos autos à aquele colegiado, para eventual 
análise de matéria afeta às suas atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF 
para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. JF/IPA-RPCR-
1000997-33.2022.4.01.3814 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1005 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. OMISSÃO DE 
INFORMAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar delito, consistente na omissão 
de informação ao Ibama acerca de derramamento de óleo combustível (estimados duzentos a trezentos litros) nas águas de córrego, localizado na BR 
381, altura do Km 334, no Município de Nova Era/MG, causando poluição hídrica, em razão do tombamento de um caminhão, que também ensejou 
lançamento de sólidos (parte da carga de trinta e duas toneladas de couro bovino salgado) em Área de Preservação Permanente, tendo em vista que: (i) 
não há elementos de informação nos autos da ocorrência de mortandade de animais ou destruição significativa da flora, tendo sido efetuada a limpeza da 
área e retirado o caminhão tombado, conforme informou o órgão ambiental; (ii) na ocasião em que a empresa prestou as informações, a limpeza já havia 
ocorrido, de modo que a omissão não agravou as consequências ao meio ambiente; (iii) o Ibama informou que a captação de água da Copasa se encontra 
a montante do local do acidente, sem risco de ser afetada pelo óleo derramado; (iv) as informações prestadas nos autos demonstram a adoção de medidas 
pelo órgão ambiental, como aplicação de multa administrativa, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos 
a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.05.000.000396/2019-71 (Voto nº: 2052/2021/4ª CCR, 
591ª Sessão Revisão-ordinária - 4.8.2021). 2. Na esfera cível, o Ibama informou que foram adotadas as medidas de limpeza e retirada do caminhão do 
local, tendo a PMAmb realizado vistoria posteriormente, constatando a inexistência de material poluente no talude ou margens do curso d'água, bem 
como que a captação de água da Copasa se encontra a montante do local do acidente, sem risco de ser afetada pelo óleo derramado, e que não havia no 
local qualquer resíduo perigoso que demandasse destinação diferenciada em aterros específicos, de modo que não são necessárias outras medidas a serem 
adotadas pelo MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 
1.14.013.000067/2022-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 905 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. COMERCIALIZAÇÃO DE LAGOSTA SEM 
A COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. 1. Cabe o arquivamento em âmbito criminal de notícia de fato instaurada para apurar possível prática de 
crime do art. 34, caput ou parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em virtude da comercialização de 4.575 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco) kg de 
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lagosta, sem a comprovação de origem lícita, no ano de 2017, uma vez que a embarcação O Gabriel (PB 0002231-4) não se encontrava autorizada para 
a pesca da lagosta no ano de 2017 e as embarcações Estrela do Amanhã FS (CE 0009593-7), Joyce e Joao Vitor I (ES 0003670-9) e Veleiros (ES 0002574-
6) não apresentaram ao IBAMA os Destinos Mensais da Produção de Lagosta do ano de 2017, em Alcobaça/BA, tendo em vista que não há evidências 
de que a pesca foi realizada em local proibido, com equipamentos ilícitos ou com a apreensão de espécies que devam ser preservadas, uma vez que a 
autuação ocorreu a partir da fiscalização de notas fiscais. 2. Quanto ao âmbito cível, ficam dispensadas medidas adicionais/reparatórias, considerando as 
medidas administrativas já adotadas pelo órgão ambiental. Não obstante, considerando a aplicação de expressiva multa administrativa, no valor de 
R$92.200,00 (noventa e dois mil e duzentos reais), e a considerável envergadura da conduta, envolvendo 4.575 kg de lagosta, revela-se necessária a 
continuação do feito para: a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para 
constatar se houve integral quitação do débito e, em caso de negativa, instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito 
sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o nome da autuada no Cadin ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a 
recomendação de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) subsidiariamente, 
promover TAC ou, se for o caso, ação civil pública visando à reparação por dano ambiental (considerando-se que a empresa se situa na cadeia causal do 
dano), bem como a interrupção de suas atividades lesivas e irregulares. Enunciado n.º 56-4ª CCR. Precedente: 1.30.001.000501/2021-24 (604ª SO); 
1.23.000.000637/2021-89 (601ª SO). 3. Voto pela homologação do arquivamento em âmbito criminal, e pela não homologação de arquivamento no que 
tange à seara cível, com determinação de prosseguimento do feito, nestes próprios autos, com o retorno dos autos ao Procurador da República oficiante. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000117/2018-19 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 942 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RESERVA LEGAL. ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO. ITARUMÃ/GO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual dano à reserva legal do Assentamento 8 de outubro, no Município de Itarumã/GO, tendo em vista que, 
após diligências in loco e de acordo com último relatório de fiscalização encaminhado pelo Incra, nos dias 13 a 17 de dezembro de 2021, a equipe 
fiscalizatória, ao realizar vistoria no PA 8 de Outubro, não constatou vestígios de utilização das glebas de reservas legais do assentamento como pasto 
por parte dos assentados, havendo o dano sido cessado, sendo que `as cercas das divisas com os lotes estão boas, o capim está alto, não encontramos 
presença de fezes de bovinos, nem de trieiros feitos pelos mesmos'. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.004765/2018-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 978 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. PEDRA LAGOA SANTA. ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL CARSTE LAGOA SANTA. PASSIVO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
responsabilidade ambiental decorrente do abandono de minas no Estado de Minas Gerais, com destaque nestes autos para a Mineradora Almeida e Filhos 
Ltda., que explorou pedra lagoa santa em área da APA Carste Lagoa Santa, UC federal gerenciada pelo ICMBio no Município de Lagoa Santa/MG, tendo 
em vista que: (i) foi extraído material não ferroso da mina, mediante autorização da ANM e ICMBio, inexistindo usurpação de bem da União, ausente 
barragem de rejeito, restando caracterizado apenas dano ambiental de pequenas proporções; (ii) a paralisação da mineração a partir de 2012, decorrente 
da falta de autorização ambiental do órgão estadual (FEAM), favoreceu o processo de regeneração natural, com a retomada de vegetação nativa e a 
formação de lagos artificiais, conforme atestado pela FEAM nas duas fiscalizações realizadas nos anos de 2015 e 2021; (iii) segundo apurado, não há 
indicação de intervenção humana no momento, com a inserção de obra e máquinas no local para recuperação da área degradada, pois que mais prejudicial 
do que benéfica ao meio ambiente, devendo ser mantidas as condições que vêm propiciando a regeneração natural e voluntária da área; e (iv) não há 
evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito, como aplicação de multa e 
paralisação da atividade, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, pelo que não subsistem fundamentos para a continuidade da persecução. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000184/2022-41 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 971 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. TARTARUGA. RIO XINGU. BEM DA UNIÃO. 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do crime de caça ilegal de 
animal silvestre, art. 29 da Lei n. 9.605/98, tendo em vista o flagrante no dia 20/09/2021 do investigado em ato de caça de tartaruga de rio (Podocnemis 
expansa), no Rio Xingu, bem da União, no Município de Porto de Moz/PA, tendo em vista que: (i) a apanha de 1 (um) indivíduo da fauna silvestre não 
revela consequência severa para o meio ambiente, considerando que foi imediatamente solto no rio durante a operação de fiscalização; (ii) não há indícios 
de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito (multa, apreensão e soltura do animal e apreensão e 
depósito do motor da embarcação utilizada na caça de tartaruga), para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, destacando-se a inexistência 
de antecedentes criminais do autuado; e (iii) foram encaminhadas cópias dos autos para o 1º Ofício da PRM de Altamira analisar as providências cíveis 
cabíveis, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.015.000055/2016-00 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 901 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 
4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área 
de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou 
autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em ocupações urbanas às margens do Rio Iguaçu (UHE 
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em União da Vitória/PR. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que, após a 
identificação de 12 (doze) usos indevidos em imóveis desapropriados na área urbana de União da Vitória ( 3 empresas exploradoras de areia e 9 ocupações 
por terceiros em imóveis diversos): (i) em relação aos 9 (nove) imóveis a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) informou que apenas um deles 
voluntariamente realizou a remoção, os outros 8 (oito) casos serão objeto de ingresso de reintegração de posse; e (ii) quanto à ocorrência de danos 
ambientais decorrentes das ocupações irregulares na faixa urbana da APP do reservatório artificial, sob os parâmetros do art. 62 da Lei n° 12.651/2012 
(Novo Código Florestal), a concessionária esclareceu que encaminhou os casos ao Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Paraná para apuração. 3. 
O disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre 
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o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 
e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 
62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 4. O STF, em reiteradas reclamações, tem 
considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso 
ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 
AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira 
Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 
39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 
de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 5. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 6. Voto pela homologação do arquivamento, com determinação de instauração de PA para acompanhar as medidas 
adotadas tanto pela COPEL (ações de reintegração de posse) e pelo Batalho de Polícia Ambiental do Estado do Paraná. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000050/2022-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 968 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. ARGILA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. USURPAÇÃO BEM DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. 1. Não cabe o 
arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar a extração ilegal de argila, em 21/12/202, às margens da Rodovia PE 60, zona rural do município 
de Ipojuca/PE, crimes do art. 2º, da Lei n. 8.176/1991 c/c art. 55, da Lei n. 9.605/1998, tendo em vista a necessidade de recuperação das áreas degradas 
e indenização do erário pela usurpação de bem mineral da União, em valor a ser estimado. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.001204/2022-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 985 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAGO TARUMÃ. OBRA PÚBLICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
notícia de fato instaurada para apurar possível obra pública em Área de Preservação Permanente, localizada no Lago Tarumã, no Município de 
Viamão/RS, tendo em vista a inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a 
competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito. 
Precedente: 1.29.000.000175/2022-67. 2. Representante comunicado acerca da promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 
87/2010- CSMPF 3. Voto pela homologação da declinação 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). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000291/2019-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 756 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar supostos crimes previstos nos artigos 38 A, 40 e 69 A da Lei nº 9.605/98 em razão de possível 
supressão de vegetação na APA Petrópolis e alteração da posição do terreno, retirando da área originária (Zona de Proteção Especial) a projeção da 
construção, fato ocorrido em Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) houve a Autorização Ambiental 134/2019 (doc. 46.1) que permitiu a remoção do 
capim gordura; (ii) o ICMBio esclareceu que a retirada de espécies exóticas invasoras é um procedimento relativamente comum, como o capim gordura, 
não configurando autuação repressiva por parte da Unidade de Conservação; (iii) a Municipalidade informou que a área em apreço estaria excluída dessa 
zona já que o imóvel foi registrado em 1981, nos moldes da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo (LUPOS) (5.549/99); e (iv) do mesmo modo 
pontuou que não há restrições definidas pelo Plano de Manejo da APA nessa hipótese, inexistindo, assim, fundamentos para a continuidade do 
procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 
1.31.000.000534/2021-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 949 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. GRILAGEM DE TERRAS. PROJETO DE ASSENTAMENTO JOANA D'ARC I. REPRESENTAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado a partir de representação, para apurar eventual crime ambiental e parcelamento irregular do solo 
(grilagem de terras) no Projeto de Assentamento Joana D'Arc I, Linha 25, por um cidadão conhecido como "professor Mário", em Porto Velho/RO, tendo 
em vista que: (i) após realização de diligências, ao membro oficiante pontuou que não se obteve êxito em localizar ou entrar em contato com o 
representante, para que informasse elementos novos para subsidiar a continuação das investigações, sobretudo os de qualificação do suposto infrator e as 
coordenadas geográficas do local apontado como invadido; e (ii) considerando as circunstâncias dos autos, não se vislumbra, no presente momento, uma 
linha investigatória idônea e razoável para a continuidade das investigações, sobretudo por ausência de elementos fáticos narrados na representação. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000204/2016-
90 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 965 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PRM DE TUBARÃO-LAGUNA/SC). SUSCITADO: MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. APP. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR. ESTRADA 
GERAL INTER PRAIAS. MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/SC. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa Catarina para atuar 
em inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da instalação de loteamento clandestino, situado em Zona Costeira, mais 
precisamente na Estrada Geral Inter Praias, Mira Flores, no Município de Passo de Torres/SC, tendo em vista que, conforme imagens fornecidas pela 
SPU, o local dos fatos está fora dos limites do terreno de marinha e seus acrescidos, ausente, portanto, dano efetivo ou potencial a bem de domínio da 
União, a interesse federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, conforme o art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. Precedente: NF n. 
1.29.023.000103/2019-56 (569ª Sessão Ordinária, de 03/06/2020). 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000329/2019-62 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 839 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
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INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LAVRA IRREGULAR DE ARGILA. TRANSAÇÃO PENAL. 
JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos crimes de dano ambiental e 
usurpação de minério, previstos art. 55 da Lei 9.605/98 e art. 2º, caput e §1º da Lei nº 8.176/91, consistentes na extração ilegal de recursos minerais 
(argila), sem autorização da autoridade competente, praticados em concurso formal pela empresa Djalma Zanette Material de Construção LTDA, D.S.Z 
e M.M.M.M, no município de Içara/SC, tendo em vista que a questão já está sendo acompanhada pelo Poder Judiciário Federal por meio da Transação 
Penal n° 5014531- 41.2021.4.04.7204, em trâmite na 1ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme cópia da peça judicial anexa, que demonstra abrangência 
integral do objeto do presente feito, em conformidade com o Enunciado nº 11 desta 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000015/2014-15 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1007 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PRAIA DA FERRUGEM. GAROPABA/SC 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a ocorrência de dano ambiental decorrente da construção de uma pousada na localidade do morro da Praia da Ferrugem, no município de 
Garopaba/SC, tendo em vista: (i) a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o MPF e o investigado para promover a compensação dos 
danos ambientais apurados e possibilitar a regularização/adequação ambiental do empreendimento; e (ii) que o TAC foi cumprido integralmente, não 
havendo elementos justificadores da continuidade do presente procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000351/2019-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 953 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RETORNO. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. MINERAÇÃO DO VALE LTDA. MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ/SP. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado no curso de ação coordenada da 4ª CCR, para verificar a segurança da barragem de mineração sob responsabilidade da 
Mineração do Vale LTDA., no Município de Corumbataí/SP, tendo que vista que, após o retorno dos autos à origem em conformidade com o voto 
deliberado na 591ª SO, a Empresa Mineração do Vale LTDA (petição eletrônica dos autos) esclareceu que: (i) possui licenças de operação emitidas pela 
CETESB, ainda válidas até 16/06/2024, com os parâmetros estabelecidos pela Nota Técnica nº 1/2020, da 4a CCR, bem como o tanque de decantação 
encontra-se estável e o risco de ruptura é baixo e se enquadra nos padrões de segurança exigidos para o empreendimento, conforme a petição eletrônica, 
tendo respondido o checklist definido na Nota Técnica nº 01/2020 da 4ª CCR; (ii) foi emitida Declaração de Condição de Estabilidade foi emitida, de 
acordo com o que determina a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) nos meses de março/2021 e setembro/2021, bem como elaborado o 
Plano de Emergência da Barragem de Mineração (PAEBM), apesar da dispensa de sua apresentação, nos termos da Resolução nº 51/2020 da ANM; (iii) 
foram tomadas providências atendendo exigências da ANM, incluindo o Responsável na assinatura da Declaração de Estabilidade, elaborando Manual 
de Operação, "As Is", e o Plano de Ação de Emergências (PAEBM), além de correções de erosões dos taludes de jusante (iv) quanto ao método utilizado 
para definição do mapa de inundação, foi utilizado modelo que se baseia na resolução das equações de Saint-Venant de fluidos newtonianos, sob 
perspectivas uni ou bidimensionais, considerando regimes permanentes ou não permanentes; (vi) não há outra barragem no local, bem como está instalada 
entre duas cavas de mineração (da própria Mineração do Vale Ltda), o que provoca um processo acelerado de drenagem interna do reservatório do Tanque 
de Decantação por influência do rebaixamento do freático, reduzindo a possibilidade de ruptura. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SAO JOAO BOA VISTA-SP Nº. 1.34.010.000594/2004-38 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 541 – Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se 
de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de 
energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 
consistentes em ocupação irregular no entorno da UHE de Caconde (Represa de Graminha), sob a responsabilidade da AES TIETÊ ENERGIA S.A, no 
Município de Caconde/SP. 2. Cabe parcial reconsideração da decisão recorrida, com a manutenção da não homologação do arquivamento de inquérito 
civil instaurado, tendo em vista que: (i) necessária a continuidade do feito nestes mesmo autos, para verificar junto à concessionária da UHE, se já houve 
a implantação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (Pacuera) e se este abrange as intervenções/ocupações 
objeto do presente feito; (ii) necessário, também, verificar se as intervenções estão fora ou no interior da área de preservação permanente do reservatório 
artificial, à luz do novo entendimento de delimitação de APPs pelo novo Código Florestal, disposto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012; (iii) em observância 
dos Princípios de Celeridade processual e Economicidade, é adequado e útil a continuidade do feito nestes próprios autos e não pela instauração de novo 
procedimento; e (iv) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (v) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 
4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo clarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, 
dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação 
de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
(Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 4. Voto pela reconsideração parcial da decisão recorrida, com manutenção 
do não arquivamento e conversão do feito em diligência para as verificações acima apontadas, nestes próprios autos, determinando-se ao membro oficiante 
que apense ao presente feito, eventual novo procedimento instaurado. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-
SP Nº. 1.34.026.000011/2021-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1011 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. USO DE FERRAMENTA 
TECNOLÓGICA PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. OFÍCIO CIRCULAR 5/2021 4ªCCR. NOTA TÉCNICA 01/2021 CMA CNMP. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para averiguar a utilização de ferramentas tecnológicas por parte dos órgãos de fiscalização ambiental, relativa 
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ao controle de desmatamentos ilegais em áreas da União nos municípios sob atribuição da PRM/Assis, mais especialmente nas APP às margens do Rio 
Paranapanema, trechos em que ele cruza os Municípios de Cândido Mota, Florínea, Pedrinhas Paulista e Maracaí, tendo em vista que: (i) o Ibama e a 
Polícia Militar Ambiental encontram-se equipados com ferramentas de sensoriamento remoto, em razão da implementação de programa de 
monitoramento, o que lhes permite identificar e fiscalizar as alterações ilegais na vegetação natural, além de outras irregularidades; (ii) citado instituto 
utiliza alguns meios de plataforma como Mapbiomas Alerta e imagens CBERS-4A, com resolução espacial de dois metros e tecnologia de maior alcance 
e precisão; e (iii) a Polícia usa dados extraídos do INPE e de ferramenta como o DataGeo, Sigam, SigamGeo, Sicar e Google Earth, inexistindo, portanto, 
medidas adicionais a serem adotadas nesse apuratório. Precedente: PP 1.34.023.000104/2021-55 (601ª SO). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
DARCY SANTANA VITOBELLO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Suplente 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

Membro suplente 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00236585-2022| 
ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 18 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 14h30, teve início a 606ª Sessão Ordinária de Revisão, 

realizada de forma presencial/videoconferência. Participaram os Membros: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Nicolao Dino de 
Castro e Costa Neto, Membro titular; Darcy Santana Vitobello, Membro suplente; Nívio de Freitas Silva Filho, Membro suplente; todos Subprocuradores-
Gerais da República; e Marcus Vinícius Aguiar Macedo, Membro suplente, Procurador Regional da República. Ausente, justificadamente, Julieta Fajardo 
Cavalcanti de Albuquerque, Membro titular, Subprocuradora-Geral da República 

Nos processos de relatoria de Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício 
e Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nicolao Dino, participaram da votação, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 
titular do 1º Ofício e Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Darcy Santana Vitobello, participaram da votação, Juliano 
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria de Nívio de Freitas, participaram 
da votação, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; e nos processos de relatoria de Marcus 
Vinícius Aguiar Macedo, participaram da votação, Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício. 

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas; 
foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. DPF/RO-2021.0063284-NCV - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1281 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. 
Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito policial instaurado para apurar o delito do art. 48 da Lei 9.605/98 por impedir a 
regeneração natural de 808,86 (oitocentos e oito vírgula oitenta e seis) ha de floresta amazônica, objeto de especial preservação, situado nas proximidades 
de uma fazenda em Lábrea/AM, tendo em vista que referido local não está inserido em Projeto de Assentamento, Terras Indígenas, nem em área da 
União, mas sim em perímetro privado com título definitivo, conforme afirmações do INCRA, o que afasta a competência federal, a teor do art. 109, IV, 
da CF/88. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação 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). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1002764-60.2021.4.01.3000-
IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1041 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES. PEQUENO SÍTIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar eventual prática de crime tipificado no art. 40 c/c 40-A, §1°, da Lei nº 9.605/98, atribuído, em tese, a F. S. B., consistente no desmatamento de 
15,37 (quinze vírgula trinta e sete) hectares de floresta nativa no interior da RESEX Chico Mendes, sem autorização da autoridade ambiental competente, 
no Município de Rio Branco/AC, tendo em vista que: (i) a persecução penal pode ser obstada, considerando que foram mínimas as consequências para o 
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meio ambiente, já que, segundo informações do ICMBio, a intervenção é considerada de pequena monta, as consequências para a saúde pública são 
desprezíveis e a regeneração da vegetação local se dará naturalmente, já que a área foi embargada; e (ii) o autuado é agricultor de subsistência, analfabeto, 
tem baixa renda, reside com 6 (seis) filhos e a esposa, além de não possuir registro de semoventes em seu nome, conforme consulta ao IDAF, conforme 
relatório da autoridade policial. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas 
administrativas para coibir o ilícito, como aplicação de multa e o embargo da atividade, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, 
tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. JF/FOR-AP-1000532-12.2021.4.01.3506 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1216 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AÇÃO PENAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E IMPEDIR REGENERAÇÃO. CAUSAR DANOS EM ÁREA AMBIENTALMENTE 
PROTEGIDA. RECUSA NO OFERECIMENTO DO ACORDO. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, incidente instaurado nos autos 
de Ação Penal em desfavor de C. B. P. de A., em oposição à manifestação ministerial de não ser possível oferecer a proposta de ANPP, processo em que 
se apura a prática dos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A e 48, todos da Lei 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, consistentes em 
desmatar 104 ha (centro e quatro hectares) de vegetação nativa e impedir a regeneração de 38 ha (trinta e oito hectares) de área de proteção ambiental, 
entre os anos 2017 e 2019, no Município de Luziânia/GO, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, a aplicação do ANPP 
revela-se insuficiente para a reprovação e prevenção dos delitos perpetrados (art. 28-A do CPP), pois se trata de área ambientalmente protegida, objeto 
de especial proteção pelo Poder Público, necessitando de maior reprimenda das condutas, o que não se coaduna com a adoção de medidas 
despenalizadoras previstas no instituto, a se considerar as peculiaridades do caso; e (ii) caso sejam flexibilizadas as sanções penais por meio do ANPP 
na questão posta nos autos, em vez de inibir o avanço de danos ambientais, sobretudo em áreas ambientalmente protegidas pelo Poder Público, a 
despenalização poderia acarretar efeito reverso, ou seja, de fomentar a prática de tais ilícitos criminais tão nocivos ao meio ambiente. 2. As 2ª, 4ª e 5ª 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19. Em 
seu item 1.2 dispõe que: "o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo membro do MPF 
conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal" No caso 
dos autos, o Membro atuante considerou insuficiente a sua aplicação para a prevenção repressão dos delitos ambientais. 3. A Orientação Conjunta citada 
também disciplinou em seu item 8, ser possível o oferecimento do ANPP no curso da ação penal, consubstanciado nos princípios da economia processual, 
efetividade e celeridade. Em tal contexto, a 4ª CCR firmou o entendimento no sentido de que, nas ações em curso em primeiro e segundo grau de 
jurisdição, ainda que o recebimento da denúncia tenha ocorrido em data anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (13/11/2019), é possível a aplicação 
do instituto, nas hipóteses de as circunstâncias do caso revelarem a necessidade e suficiência da medida, conquanto estejam presentes os requisitos 
autorizadores e não incidam os impedimentos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 4. Voto pelo não admissão da proposta de Acordo de Não 
Persecução Penal, pois insuficiente para a reprovação e a prevenção das infrações penais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não admissão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. JFRS/RGR-5003279-93.2020.4.04.7101-APN - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1218 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 
AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal nos autos de ação penal na qual o réu foi 
denunciado pelo MPF pela prática do delito previsto no artigo 34, caput, da Lei nº 9.605/98, cometido na zona costeira do Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo em vista a presença de registros criminais anteriores, como, por exemplo, a Ação Penal nº 5000798- 31.2018.4.04.7101 e a Ação Penal nº 5010524- 
76.2011.4.04.7100, o que evidencia conduta criminal habitual do réu, não preenchido, portanto, os requisitos autorizativos da lei e incidentes os 
impedimentos constantes do § 2º, II, do art. 28-A, CPP. Precedente: JFRS/RGR-5006975-06.2021 (602ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea 
'e', como requisito para o cabimento do ANPP 'não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, salvo no caso de infrações penais pretéritas insignificantes'. No presente caso, os elementos dos autos revelam reiterada 
e habitual prática criminosa, não cabendo a propositura do ANPP. 3. Voto pelo não cabimento da propositura de Acordo de Não Persecução Penal. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não cabimento da propositura de Acordo de Não Persecução 
Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800326-
52.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1288 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO SACO. MUNICÍPIO DE 
ESTÂNCIA/SE. APP. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. PREJUDICIAL 
HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe a suspensão, pelo prazo máximo de até 01(um) ano, de inquérito policial instaurado para apurar a prática 
do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, em razão da construção de imóvel possivelmente em APP (restinga) e terreno de marinha, na Praia do Saco 
(Povoado Boa Viagem), no Município de Estância/SE, por analogia aos arts. 93 do CPP e 62, IV, da LC 75/93, e desde que não haja risco de prescrição, 
tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP n. 0800224-35.2017.4.05.8502, que definirá questões relativas à 
existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo MPF; e (ii) a solução da controvérsia na referida ACP é relevante para a 
correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva na esfera criminal, pois pendente a definição se o terreno é área 
de preservação permanente ou não, questão cuja complexidade exige a realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, 
QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020). Precedente: JF-SE-INQ-0800272- 86.2020.4.05.8502 (604ª Sessão Revisão-ordinária, de 20/04/2022). 2. A 
suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da pretensão punitiva), considerando que o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 
9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal permanente, cuja consumação se estende no tempo, renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. 
Quanto à parte do inquérito policial que apura a prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, consistente em suposta invasão de terras da União, a partir 
dos elementos constantes nos autos, constatou-se a atipicidade da conduta, pois a elementar subjetiva do tipo (invasão) não está presente por ausência de 
comprovação de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União (praia). 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL por até 
01(um) ano, no tocante ao delito ambiental, e pelo arquivamento quanto ao delito de invasão de terras da União. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da suspensão de IPL por até 01(um) ano, no tocante ao delito ambiental, e pelo 
arquivamento quanto ao delito de invasão de terras da União, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.00.000.008052/2022-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 989 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível, 
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procedimento instaurado a partir do AI nº RJQIANQI do Ibama, para apurar a supressão de vegetação, correspondente a 59,26 (cinquenta e nove vírgula 
vinte e seis) hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem autorização ambiental, em área situada no Município de São Félix do Xingu/PA, 
tendo em vista que o local de ocorrência dos fatos é particular, não se tratando de área da União, situado no interior de UC Federal ou 
protegido/administrado por órgãos federais, ou que faça parte de terrenos de marinha e seus acrescidos, corpo hídrico federal, terras indígenas, 
comunidades tradicionais ou de assentamentos do Incra, nem de bem tombado pelo Iphan e de seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos ou 
cavidades naturais subterrâneas, inexistente, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para 
atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e Jurisprudência do STJ (CC 127.183/MS). 
Precedentes: JF-RJ-INQ-5013071- 14.2020.4.02.5101 (591ª SO) e NF nº 1.29.007.000284/2019- 19 (562ª SO) 2. Dispensada a comunicação do 
representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000949/2021-11 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1233 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS. TEMPLO SEDE DA IGREJA 
BATISTA. ÁREA DE DESOCUPAÇÃO DA BRASKEM. BAIRRO PINHEIRO 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar a regularidade no tombamento do Templo Sede da Igreja Batista, localizada na Rua Miguel Palmeira, n.1300, bairro Pinheiro, no Município de 
Maceió/AL, porquanto instalado em área de risco/criticidade, assim decretada pela Defesa Civil Municipal, em razão do afundamento/movimentação de 
solo (decorrente de anterior atividade da Mineradora Braskem), tendo em vista que: (i) no curso da instrução, foi promulgada a Lei Estadual nº 8.515/21, 
a qual reconheceu a Igreja Batista do Pinheiro como patrimônio cultural material e imaterial; (ii) a Defesa Civil informou que não há danos nas estruturas 
que gere risco iminente de colapso, conquanto existentes avarias; (iii) o MPF expediu a Recomendação n. 02/21, para a Defesa Civil indicar a demolição 
da Igreja apenas se for verificado risco grave e iminente de colapso ou à segurança de pedestres e veículos, bem como a proceder ao monitoramento 
periódico da estrutura, e para a Braskem estender ao imóvel as medidas de preservação que já vem adotando para preservação cultural dos imóveis de 
valor histórico na área de desocupação; (iv) posteriormente a Defesa Civil concordou com a Recomendação; (v) a Braskem informou que já havia iniciado 
o processo de catalogação do Imóvel, estendendo as medidas de preservação adotadas aos imóveis de valor histórico na área de desocupação, sendo que 
a inclusão na listagem de prédios e unidades de proteção se deu logo após ter tomado ciência do advento da Lei Estadual nº 8.515/2021; (vi) a Procuradora 
da República oficiante informou que a Braskem, por meio do Termo de Acordo na Ação Civil Pública Socioambiental (Processo nº 0806577-
74.2019.4.05.8000), obrigando-se a gerir os principais imóveis de interesse cultural localizados na área de desocupação do bairro, inclusive com 
monitoramento dos riscos. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 
87/2010-CSMPF 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 
1.13.000.002419/2021-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1148 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. APREENSÃO DE MOTOSSERRAS 
SEM LICENÇA OU REGISTRO DA AUTORIDADE COMPETENTE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
suposto delito ambiental consubstanciado em possuir 02 (duas) motosserras no interior de floresta sem licença e sem registro da autoridade competente, 
conduta, em tese, descrita no art. 51 da Lei 9.605/1998 , em Lábrea/AM, tendo em vista que (i) a conduta de portar motosserra constitui infração 
administrativa prevista no art. 57 do Decreto nº 6.514/2008, não se enquadrando no tipo legal previsto no art. 51 da Lei 9.605/98; e (ii) os autos não 
evidenciam dano concreto e/ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com a apreensão das máquinas e 
aplicação de multa (R$2.000,00 (dois mil reais), para fins de desestimular e evitar a repetição da conduta. Precedente: 1.23.005.000278/2020-39 (581ª 
SO); 1.23.003.000101/2022-14 (604ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000020/2022-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1252 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado da Bahia para atuar em inquérito civil 
instaurado para apurar desmatamento de 76 (setenta e seis) hectares de vegetação nativa de Cerrado, em fazenda localizada, em tese, na Zona de 
Amortecimento da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, em Formosa do Rio Preto/BA, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que a área 
em questão encontra-se fora dos perímetros da sobredita unidade de conservação, bem como de sua zona de amortecimento, não tendo sido identificado 
dano ambiental para a unidade de conservação em razão de tal conduta; (ii) não há indícios de omissão dos órgãos públicos federais de fiscalização 
ambiental, de modo que a supressão de vegetação do Bioma Cerrado, por si só, não implica a necessária competência federal para o feito, nos termos do 
Enunciado nº 49 - 4ª CCR. Precedente: 1.22.021.000061/2019-24 (585ª SO). 2. Em que pese os presentes autos terem sido remetidos ao MPF a partir de 
declinação de atribuições do MPE, o Procurador da República oficiante deixou de suscitar conflito negativo de atribuições em razão da nova informação 
trazida pelo ICMBio, narrada no item anterior, sendo hipótese, portanto, de fato novo, que carece de apreciação pelo Ministério Público Estadual. 3. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação da declinação 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). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 
1.14.003.000239/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1097 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE XISTO. 
POLUIÇÃO SONORA. PRODUÇÃO DE POEIRA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir da declinação de atribuições 
pelo Ministério Público Estadual, contendo representação por poluição sonora e produção de poeira em razão da lavra de xisto, em área de 13,59 (treze 
vírgula cinquenta e nove) ha no imóvel Fazenda Periperi, em Formosa do Rio Preto/BA, tendo em vista que: (i) a empresa juntou guia de utilização 
46/2021, emitida pela ANM, que autoriza a extração de xisto no local; transferência de Titularidade (TT) da Licença Ambiental Simplificada (LS) para 
a empresa representada, concedida através da Resolução COMDEMA Nº 004/2019, publicada em 03/07/2019, válida por 03 (três) anos, para lavra de 
xisto concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recurso Hídricos; Relatório Técnico de Avaliação de Cumprimento das Condicionantes 
n° XV, XVI e XX, da licença ambiental, elaborado pelo profissional habilitado; Alvará de Licença sob n.º 00218/2021, com validade até 31/12/2021; e 
(ii) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recurso Hídricos juntou dois Relatórios de Fiscalização, o primeiro de 01 junho de 2021, informando 
que `Não foi possível constatar o fato gerador da denúncia, visto que no momento da fiscalização não havia grande formação de material particulado 
(poeira), podendo observar também que não tem acúmulo de poeira na vegetação circunvizinha ao empreendimento e há presença de solo úmido em 
parte do empreendimento o que leva a entender que estão sendo cumpridas medidas mitigatórias para diminuir a geração de material particulado no ar, 
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no momento também não estava ocorrendo geração de ruídos' e, o segundo, de 24 de novembro de 2021, em que verificou-se que as atividades de extração 
estavam suspensas em razão do período de chuvas. 2. O representante apresentou recurso à promoção de arquivamento, não acatada pelo Membro 
oficiante, que manteve a decisão de arquivamento, nos termos do no art. 4º, IV, da Resolução n. 174/2017, do CNMP. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.001.000001/2015-51 - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1199 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIO JAGUARIBE. CONSTRUÇÃO DE 
BALNEÁRIO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. RIO DE DOMÍNIO ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do 
Ceará para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível dano ambiental decorrente da construção de um balneário nas margens do Rio 
Jaguaribe, na região da Barragem Santana, no Município de Jaguaribe/CE, sem autorização ambiental competente, tendo em vista que: (i) não houve 
comprovação de dano à Estação Ecológica do Castanhão, unidade de conservação federal de proteção integral, banhada pelo Rio Jaguaribe; e (ii) o corpo 
hídrico é de domínio estadual e o local da ocorrência do fato (balneário) não é área de domínio federal, terra indígena ou assentamento do Incra, não 
havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, nem há danos reflexos em âmbito regional 
ou nacional, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001739/2014-27 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1091 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. AUTOS REMETIDOS PELA 1ª CCR. GESTÃO AMBIENTAL. PATRIMÔNIO GENÉTICO. 
CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO. ACESSO. REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar suposta irregularidade ambiental em razão de acesso a patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado sem repartição de 
benefícios no que concerne à produção e comercialização do medicamento fitoscar, que tem como princípio ativo a substância mais conhecida como 
barbatimão, Brasília/DF, tendo em vista que: (i) não há nenhuma pendência na análise dos Termos de Compromissos que envolvam conhecimento 
tradicional associado, segundo o MMA; (ii) conforme afirmações da Anvisa, a segurança e eficácia fora demonstrada com base em estudos não clínicos 
e clínicos e com a apresentação detalhada do processo, realizado em sua maioria por pesquisadores da Universidade de Ribeirão Preto; e (iii) há o PA 
1.16.000.001613/2022-62 para a adoção de providências em relação a adequada regulamentação da repartição de benefícios decorrente da exploração 
econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de origem 
não identificável, nos termos do art. 23 da Lei 13.123/15 e aos meios de controle por parte do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), bem 
como seu regular funcionamento, portanto, não se vislumbra a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 
Precedente: IC 1.34.043.000061/2019-55 (601ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000733/2020-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1206 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. DESCADASTRAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o 
descadastramento de barragens dos empreendedores Votorantim Metais Níquel S/A e Anglo American Níquel Brasil Ltda, do Sistema Integrado de 
Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM), no Estado de Goiás, tendo em vista que: (i) de acordo com as informações prestadas pela ANM, os 
reservatórios, Barragem Jacuba, Barragem do Retiro, os 03 (três) Reservatórios de pó 1, 2 e 3 (da Votorantim e localizados em Niquelândia), e os 02 
(dois) Reservatórios de Água Industrial (Anglo American Níquel), sendo um de Niquelândia e outro em Barro Alto, foram descaracterizados e visam a 
acumulação de resíduos industriais, não mais constituindo barragens de competência de fiscalização, monitoramento e controle por parte da ANM, 
portanto, não se sujeitando às normas da Política Nacional de Segurança de Barragens de Mineração (Lei 12.334/2010); e (ii) o membro oficiante pontuou 
que a ANM vem executando a contento o seu poder- dever de polícia administrativa, observando as prescrições da Portaria ANM nº 70.389/2017. 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.000689/2022-19 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1115 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. 
1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar suposto dano ambiental consistente no desmatamento de 0,35 hectares de vegetação 
nativa no Lote 63 do Assentamento Fazenda Estrela, pertencente ao INCRA, em Sidrolândia/MS, tendo em vista que: (i) conforme Laudo Técnico nº 
360/21/NUGEO, o dano ambiental em questão é de proporção diminuta; (ii) a supressão deu-se em área de remanescente de vegetação nativa, não 
havendo indícios de que tenha ocorrido dano em área de reserva legal ou de preservação permanente; (iii) não há evidências nos autos de omissão do 
órgão ambiental Imasul, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta; (iv) 
não há dano a ser reparado, posto que a área interna do lote já é destinada à exploração da pessoa assentada, consistindo a irregularidade na falta de 
autorização administrativa para o desmatamento; e (v) na esfera criminal, verifica-se a falta de indícios concretos da prática de infração penal, aptos a 
subsidiar a instauração do respectivo procedimento extrajudicial criminal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000189/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1209 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIO ARQUEOLÓGICO. MURO DE PEDRAS ALMORREIMAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar danos decorrentes da desmontagem de seguimento do muro de pedras do entorno da Capela São Vicente de Paulo, situada na 
comunidade rural Pontes das Almorreimas, nos dias 12 a 14 de dezembro de 2019, em Brumadinho/MG, tendo em vista que: (i) conforme informado 
pela empresa Vale, o Iphan autorizou as atividades de salvamento do sítio arqueológico, com todas as cautelas técnicas necessárias durante a execução 
de obras para a construção elevatória do novo sistema de captação do Rio Paraopeba (adutora); (ii) no âmbito do IPHAN, foram estabelecidas medidas 
compensatórias sócio- culturais vinculadas à autorização de salvamento emergencial do Muro de Pedras Almorreimas I e ao desembargo das obras da 
estação elevatória nos autos do Processo IPHAN nº 01514.002359/2019-11, quais seja, construção de nova área de lazer da Capela da Comunidade de 
Almorreimas, construção de memorial dos povos do Distrito de Almorreimas e elaboração de livro sobre a questão do Distrito de Almorreimas (PR-MG- 
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00048379/2020). 2. Registra-se, que foi instaurada a Notícia de Fato Criminal nº 1.22.000.001275/2020-05 que, posteriormente, deu origem ao IPL nº 
1029507-69.2020.4.01.3800, em que o Iphan informou à autoridade policial que a desmontagem do muro de pedras foi realizada de acordo com as 
indicações do referido órgão fiscalizador do patrimônio cultural, nos termos de relatório de salvamento arqueológico emergencial, sendo que os artefatos 
supostamente pré-coloniais e pré-históricos, não foram classificados como arqueológicos nem ficou comprovado que foram recolhidos nas áreas das 
obras, junto ao muro de pedras, tendo o MPF manifestado nos autos pela inexistência de materialidade delitiva. 3. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.024.000170/2016-79 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1016 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. AÇÃO COORDENADA DA 4ª CCR. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. BARRAGEM CAMPO GRANDE. EMPRESA VALE S/A. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
(TAC). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de ação coordenada de iniciativa da 4ª CCR/MPF para verificar a efetiva implantação 
da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à Barragem Campo Grande, sob responsabilidade da empresa VALE S. A., situada no 
Município de Mariana/MG, tendo em vista: (i) a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os Ministérios Públicos Federal 
e Estadual, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad/MG), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e 
a empresa Vale S/A em 25/02/2022, que se comprometeu, dentre as obrigações assumidas: a) no prazo de 90 dias, a apresentar projeto detalhado 
acompanhado do respectivo cronograma de descaracterização de cada barragem objeto do termo, que deverá conter esclarecimento sobre o risco inerente 
ao processo de descaracterização, informando se o procedimento demandará a elevação atual ou futura dos níveis de emergência da estrutura; b) no prazo 
de 60 dias, contratar equipe técnica especializada e independente para prestar amplo auxílio aos compromitentes e intervenientes na análise do projeto e 
no acompanhamento do processo de descaracterização das barragens; c) a concluir a descaracterização no menor prazo tecnicamente possível sob o viés 
da estrutura e das pessoas potencialmente impactadas, seguindo-se rigorosamente o projeto técnico e cronograma físico detalhado aprovados pela ANM 
e pela FEAM; e d) se obrigou ao pagamento do importe de R$ 236.759.722,00 (duzentos e trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e vinte e dois reais) para fins de custeio de projetos voltados à preservação ambiental e ao aprimoramento da atuação pública relacionada à 
segurança de barragens de rejeitos de mineração; e (ii) a instauração do Procedimento Administrativo nº 1.22.000.000925/2022-51 para acompanhar a 
execução do referido TAC. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001706/2021-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1242 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar delito tipificado no art. 54 da Lei 9.605/98, consistente em 
causar poluição atmosférica mediante a condução de veículo automotor, flagrado pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, com ARLA 32 
adulterado, na BR 316, Km 102, no Município de Santa Maria do Pará/PA, tendo em vista que, conquanto a abordagem tenha ocorrido em rodovia 
federal, os danos provocados pela emissão de gases tóxicos no meio ambiente são difusos, não se restringindo ao local, não havendo, pois, lesão direta e 
imediata a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição 
Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação 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). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 
1.23.003.000163/2022-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1153 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. QUELÔNIO. ATO TENDENTE DE 
CAPTURA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta infração ambiental decorrente de ato tendente de captura 
da espécie de quelônio Podocnemis sp. (constante do CITES) conforme apetrechos específicos da atividade verificados no interior de canoa no Rio Xingu, 
em Porto de Moz/PA, tendo em vista que: (i) a atuação prévia da equipe de fiscalização impediu a captura da espécie; e (ii) os apetrechos de pesca foram 
apreendidos, assim como o ato em análise foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), de forma a repreender e desestimular a repetição a conduta pelo autuado, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no 
âmbito do MPF, nos termos da Orientação 01-4ª CCR. Precedente: 1.22.020.000229/2020-45 (584ª SO); 1.23.000.000679/2021-10 (593ª SO). 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000459/2019-41 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1184 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. DEPÓSITO IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL. MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do 
Estado do Pará para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a manutenção de sobras de produção industrial (restos de madeira serrada) em depósito 
irregular, próximo a curso d'água, contrariando disposição da licença ambiental L.O. n. 4810/2010, emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
fato constatado em 11/02/2011, na zona rural do Município de Anapu/PA, tendo em vista que a área da instalação e funcionamento da serraria é de 
domínio privado, sem indícios de dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de 
conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, nem foi atestada a existência de 
espécie ameaçada de extinção dentre a madeira serrada apreendida, conforme Enunciados n. 48 e 49 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE Nº. 1.26.002.000040/2022-93 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1132 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato cível autuada para apurar possível despejo ilegal de chumbo e materiais pesados de bateria, causando danos ambientais ao Parque 
Municipal do Bambu e ao Rio Bitury, em Belo Jardim/PE, tendo em vista que trata-se de um rio municipal, posto que suas nascentes estão localizadas 
no próprio Município de Belo Jardim, desaguando no Rio Ipojuca, não estando inserido, portanto, na esfera dos bens da União. 2. Representante 
comunicado acerca da declinação de atribuições. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 21) PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. 1.27.002.000055/2020-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1126 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. MUSEU DE ARTE SACRA. CONSTRUÇÃO TOMBADA. CIDADE DE OEIRAS/PI. 
RESTAURAÇÃO EFETIVADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a necessidade de medidas preventivas e reparadoras 
visando o pleno funcionamento do Museu de Arte Sacra de Oeiras/PI (MASO), tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro Oficiante, a 
Secretaria de Cultura do Estado do Piauí encaminhou os projetos básicos referentes à reforma, além de ter informado que já está adotando as providências 
para a realização de benfeitorias no Museu Arte Sacra de Oeiras; e (ii) como a licitação da reforma está em curso, conveniente a instauração de 
procedimento administrativo de acompanhamento, que identificará a conclusão da restauração, não se vislumbrando, ao menos neste momento, omissão 
do serviço publico federal nem a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, 
determinando a instauração de PA para acompanhar a restauração do Museu. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000388/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1240 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGEM DE RIO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RIO PARAÍBA DO SUL. ABERTURA DE 
ESTRADA. DESCARTE DE ENTULHO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposto dano ambiental 
decorrente de supressão de vegetação em APP do rio Paraíba do Sul, na rua Di Cavalcante, bairro Monet, município de Resende/RJ, tendo em vista que: 
(i) após a lavratura de auto de infração pela Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar) por "intervenção em área de preservação permanente; APP 
do rio Paraíba do Sul; abertura de estrada e descarte de aproximadamente 5 m³ de entulho de obra", foi constatado que, além da retirada do material 
depositado indevidamente, o autuado realizou o plantio das 10 mudas de espécies nativas no local da mencionada estrada e que se encontravam em bom 
estado fitossanitário, restando recomposto o passivo ambiental; e (iv) não há evidências de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas 
administrativas para a prevenção e repreensão do ilícito, como aplicação de multa, para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta, sendo 
desnecessária medidas adicionais pelo MPF em âmbito criminal, nos termos da Orientação 1 - 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000072/2021-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1165 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA SUBAQUÁTICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível dano ambiental em 
razão de pesca irregular na modalidade subaquática ocorrida no interior da Estação Ecológica de Tamoios, área marinha referente ao raio de 1 km da Ilha 
do Algodão/Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) os equipamentos utilizados foram apreendidos e destruídos, quais sejam, um arbalete, uma máscara 
de mergulho e um par de nadadeiras, bem como não foram encontrados peixes com o infrator no momento da fiscalização; (ii) não há evidências nos 
autos de omissão do órgão ambiental que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e 
evitar a repetição da conduta por meio de multa; e (iii) quanto ao âmbito penal, as consequências para o meio ambiente não foram expressivas, sendo que 
a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso concreto, a teor da Orientação nº 01/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002390/2018-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1111 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. TERRENO DE MARINHA. 
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a construção, sem autorização do órgão ambiental, de residência de 183,93 m² (cento e oitenta e três vírgula noventa e três metros 
quadrados), de galpão de 60 m² (sessenta metros quadrados), calçada de 30 m² (trinta metros quadrados), trapiche e muro às margens da Lagoa da 
Conceição, solo não edificável (APP) e terreno de marinha, no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista que foi judicializada a questão por meio 
do ajuizamento de Ação Civil Pública, autos n. 5008368-23.2022.4.04.7200, em curso perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis/SC, 
visando à demolição da obra irregularmente construída em APP, com remoção dos entulhos, recuperação da área degradada e indenização pelos danos 
ambientais, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão 
para continuidade das investigações. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.002437/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1110 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. REDE PLUVIAL. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ocupação 
irregular e lançamento de efluentes em rede pluvial, na Rua Tertuliano Brito Xavier, nº 359, no bairro de Canasvieiras, Florianópolis/SC, tendo em vista 
que, conforme vistoria realizada pelo órgão ambiental municipal, não há nenhuma irregularidade na rede pluvial, não sendo identificado o lançamento 
irregular de esgoto noticiado, pelo que não há irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos, não se vislumbrando a necessidade de 
adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000266/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1118 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO RIO ITAJAÍ-AÇU. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado a partir da Notícia de Fato nº 01.2018.00012433-7, encaminhada pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau, para 
apurar possível desmatamento ilegal em área de preservação permanente, às margens do Rio Itajaí-Açu, em virtude da execução de obras de 
prolongamento da Rua Chile, bairro Ponta Aguda, no Município de Blumenau/SC, tendo em vista que: (i) a Prefeitura Municipal de Blumenau (Ofício 
nº 705/2018) encaminhou cópia do licenciamento ambiental de referida obra, expedido pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (LI nº 001/2017/GRN 
e AUC nº 207/2017/BNU; (ii) a Secretaria do Patrimônio da União indicou que o local, objeto dos autos, interfere com área de marinha, razão pela qual 
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a obra de melhoria da mobilidade urbana foi autorizada pela Portaria nº 1.861 de 22.02.18 da SPU/SC, publicada no DOU; (iii) segundo informações da 
Procuradoria-Geral do Município, a recuperação ambiental no binário da Rua Chile foi totalmente concluída; e (iv) conforme consignou o Membro 
oficiante, todas as diligências realizadas sinalizam no sentido de que houve a implementação das medidas de compensação e recomposição ambiental 
conforme o previsto, não restando pendente nenhuma inadequação que justifique a continuidade da atuação ministerial ou o ajuizamento de ação civil 
pública para a compensação por eventuais danos ilegalmente causados ao meio ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000539/2020-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1305 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. SISPASS. INFORMAÇÃO FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar apresentação de informação falsa de fuga da ave `Trinca-ferro - anilha SISPASS 3.5 SC/A 
002462' no sistema oficial de controle SISPASS, haja vista que tal ave havia sido apreendida pelo IBAMA (14 dias antes), em outra residência, sem a 
devida permissão/licença, o que caracteriza, em tese, o crime tipificado no artigo 299, caput, do Código Penal, tendo em vista que, diante da prova da 
materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 299, caput, do Código Penal, considerando que a pena mínima cominada ao delito não ultrapassa 
quatro anos e verificando os antecedentes criminais da infratora, ofertou-se o benefício de acordo de não persecução penal, o qual foi homologado e sua 
execução é acompanhada em Juízo - JF/CRI/SC-5013021- 90.2021.4.04.7204- EANPP - 1ª VARA FEDERAL DE CRICIÚMA (termo de audiência de 
homologação anexa). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 
1.33.007.000092/2018-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1107 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA 
FIXADORA DE DUNAS. CONSTRUÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade de construção realizada em 
área de preservação permanente de restinga fixadora de dunas, localizada no Loteamento Marisol, na Praia de Itapirubá, Município de Imbituba/SC, 
tendo em vista que: (i) o imóvel em questão se encontra em área altamente antropizada e urbanizada (em loteamento), tendo ocorrido a transformação 
das áreas de APP em espaços urbanos desde 1995; (ii) ocorre que a regularização fundiária de áreas deste loteamento (e outros) é objeto do IC 
1.33.007.000016/2016-21, onde se definirá quais são as ocupações sustentáveis (ou não) e se indicará as edificações que devem ser adequadas ou que 
precisam ser removidas. Precedente: 1.33.007.000145/2014-58 (Voto nº: 4599/2018/4ª CCR, 537ª Sessão Ordinária - 19.9.2018). 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com a determinação de juntada desta deliberação ao IC 1.33.007.000016/2016-21. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000097/2021-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1095 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE LAGOA. INTERVENÇÃO (AMPLIAÇÃO DE 
TRAPICHE). 1. Cabe o arquivamento parcial de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos delitos do art. 63 e 64 da Lei 
9.605/98, consistentes no aterramento de margem de lagoa, sem autorização do órgão ambiental competente, perpetrado, em tese, pela Prefeitura de 
Laguna (Fato 1), e na ampliação de trapiche em APP de Lagoa, também realizada sem autorização do órgão competente, perpetrado por C.A.M. (Fato 
2), no Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) quanto ao Fato 1, houve a requisição de instauração de IPL pelo Procurador da República 
oficiante, para apurar a autoria e materialidade do delito do art. 63 da Lei n. 9.605/98, com indicação das diligências a serem realizadas, de modo que as 
investigações seguem conduzidas pela Autoridade Policial; (ii) relativamente ao Fato 2, o dano ambiental teve impacto reduzido, sem capacidade para 
produzir efeitos nocivos em escala suficiente para afetar a coletividade, inexistindo evidências de omissão do órgão ambiental, que adotou a medida 
administrativa de aplicação de multa, para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta; (iii) todavia, 
conquanto o Fato 2 tenha reduzido impacto ambiental, necessário o acompanhamento da regularização ambiental na esfera cível, já iniciada pelo 
autuado/pescador artesanal nos órgãos competentes (Prefeitura e SPU), ou mediante a retirada da intervenção/ampliação, devendo as apurações seguirem 
nos presentes autos. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF. 
3. Quanto ao Fato 1, voto pelo prosseguimento das apurações no IPL, cuja instauração já foi requisitada pelo Membro oficiante. Quanto ao Fato 2, voto 
pela homologação do arquivamento no âmbito criminal, com a determinação de prosseguimento nos mesmos autos das investigações na esfera cível. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000159/2017-14 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1143 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMETOS. PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
LAGUNA/SC. PRAIA DO GRAVATÁ AO FAROL DE SANTA MARTA. ADJACÊNCIAS À RODOVIA SC-100. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar notícia de implantação de doze loteamentos, previstos no Plano Diretor de Laguna, localizados desde a Praia do Gravatá até 
a região do Farol de Santa Marta (adjacências da Rodovia SC-100), totalizando mais de seis mil lotes, e que prejudicarão o aquífero Cabo de Santa Marta, 
no Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) o Município de Laguna informou que, para a região, existem pelo menos oito protocolos solicitando 
autorização para implantação de loteamentos, além de outros seis que foram implantados e autorizados na década de 80; (ii) instado a se manifestar, o 
Instituo do Meio Ambiente (IMA/SC) informou que na área em questão há somente um processo de licenciamento ambiental, para implantação de 
empreendimento denominado Portal do Farol; (iii) conforme pontuou o Membro oficiante, a posição do MPF sobre a questão já restou demonstrada, por 
meio da expedição das Recomendações nº 07/2018 à FLAMA e nº 08/2018 ao IMA/SC, em síntese, para que os órgãos exijam a realização de Estudo de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental sempre que a atividade a ser desenvolvida puder acarretar significativa degradação ambiental, bem 
como de consulta ao IPHAN sobre a necessidade de pesquisa arqueológica prévia; e (iv) consignou o Membro oficiante que, o MPF já instaurou diversos 
procedimentos específicos para apurar a regularização ambiental dos empreendimentos turísticos construídos na região do Farol de Santa Marta, a saber: 
5001682-50.2011.4.04.7216 (Execução Provisória de Sentença em face de Imobiliária Cerrados Ltda.), ACP 5001356-75.2020.4.04.7216 (Condomínio 
Paradiso), ACP 5002837-15.2016.4.04.7216 (regularização fundiária urbana localidade do Farol de Santa Marta, implantação do sistema de coleta e 
tratamento de esgoto no Farol de Santa Marta, dentre outros pedidos), IC 1.33.007.000131/2018-68 (Apura a regularidade do licenciamento ambiental 
da ETE do Farol de Santa Marta), IC n. 1.33.007.000039/2014-74 (Loteamento Residencial Reserva do Farol de Santa Marta) 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
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voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000246/2021-48 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1221 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: MPF. SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO URBANO. PARCELAMENTO DO SOLO 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa Catarina para atuar em 
procedimento preparatório instaurado para apurar danos ambientais, os quais foram provocados pela implantação de empreendimento imobiliário, em 
área localizada no bairro Santa Luzia, Município de Tijucas/SC, supostamente em Terreno de Marinha e em Reserva Legal, tendo em vista que: (i) por 
meio da Nota Técnica n. 4387/2022, a SPU informou que a parte da área onde se localiza o empreendimento (lotes e vias) é alodial, não interferindo em 
Terreno de Marinha, ou seja, não haverá lotes/empreendimento em área da União; (ii) não há elementos de informação nos autos de que a área esteja 
localizada no interior da APA Baleia Franca ou outra Unidade de Conservação da Natureza Federal (nem as coordenadas, para pesquisa aberta), caso em 
que a atribuição seria do MPF, conforme já se manifestou, reiteradamente, esta 4ª CCR; (iii) o imóvel do empreendimento, em verdade, não está em 
Terreno de Marinha, nem Terra Indígena, Quilombola ou de interesse do Incra, e não é de domínio federal, nem fiscalizada pela União (como nas UCs 
Federais), inexistindo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça 
Federal, na forma do art. 109, inciso I e IV, da CF. Precedente: NF n. 1.29.023.000103/2019-56 (569ª Sessão Ordinária, de 03/06/2020). 2. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao 
Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao 
Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia., nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000109/2014-37 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
– Nº do Voto Vencedor: 1177 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. 
ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELA VISTA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar 
possível dano ambiental, decorrente de escoamento de águas pluviais do "condomínio residencial Bela Vista", localizado no Município de Presidente 
Prudente/SP, tendo em vista que, conforme pontuou o Membro oficiante: (i) após diversas diligências restou constatado que os danos causados afetam 
apenas interesses particulares, uma vez que, o causador do dano (condomínio residencial Bela Vista) é propriedade particular, a área ambientalmente 
protegida que sofreu o dano não é propriedade da União e a empreiteira que construiu o empreendimento não é entidade federal; (i i) conquanto o 
empreendimento tenha recebido financiamento da Caixa Econômica Federal, resta evidente que o conflito social tratado nos autos não envolve direitos 
e obrigações ou danos à Caixa Econômica Federal ou a qualquer outra entidade ou serviço público federal; e (iii) ausentes, portanto, indícios de lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 
33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000101/2022-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1149 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA 
DE FATO CÍVEL. UNIDADES DE CONVERSAÇÃO DA NATUREZA. COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUILOMBOLAS E POVOS 
INDÍGENAS. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para atuar em notícia de fato cível autuada para apurar possível 
sobreposição da área da Unidade de Conservação Floresta Nacional de Ipanema, no Estado de São Paulo, cuja administração será futuramente concedida 
à iniciativa privada, com terras ocupadas por comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas, sem qualquer consulta prévia a esses, tendo em 
vista que o membro oficiante consignou não haver tal sobreposição e não há nos autos qualquer irregularidade ambiental a ser verificada por esta câmara 
do meio ambiente, ausente, portanto, a atribuição da 4ª CCR para deliberar sobre a questão. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, 
com a remessa dos autos à 6ª CCR, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000027/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1260 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 08). 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 
08, de propriedade de J. L. R., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no 
Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' 
está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto 
do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da 
totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT 
nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele 
loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados 
novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000039/2019-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1258 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO 
LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 18). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de 
intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 18, de propriedade de G. J. P., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento 
denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de 
Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme 
consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, 
em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas 
pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) 
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após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos 
proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000051/2019-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1259 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 27). 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 
27, de propriedade de A. S., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no 
Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' 
está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto 
do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da 
totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT 
nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele 
loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados 
novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000101/2017-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1267 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO 
GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de 
intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 334, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado 
há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro 
condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de 
Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, 
deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar 
como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o 
julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do 
Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-
se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit 
actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, 
Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 
42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000116/2017-93 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1271 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano 
ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 434 parte, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, 
em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do 
qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; 
e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, 
inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 
12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a 
constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 
1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado 
pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na 
ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões 
monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, 
com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SAO JOAO BOA VISTA-SP Nº. 
1.34.025.000089/2018-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1304 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BENS 
IMÓVEIS E MONUMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a averbação do tombamento da "Barraca Euclides da 
Cunha" no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo/SP, bem como verificar as medidas de prevenção de riscos ao referido imóvel 
tombado, tendo em vista que: (i) o Departamento de Esportes e Cultura do Município de São José do Rio Pardo apresentou aos presentes autos o 
Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros CLCB nº 538469 para o referido imóvel, restando saneado o ponto relativo à prevenção de riscos; e (ii) 
o IPHAN informou que foi realizada a averbação do tombamento da Barraca onde Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões", fazendo constar dos autos 
as certidões das matrículas nº 3.860 e 4.869, ambas do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São José do Rio Pardo/SP, onde se constata em tais 
documentos, de fato, a averbação do tombamento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
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deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARRETOS-SP Nº. 1.34.035.000080/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1099 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO. RECONSIDERAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistente em loteamento aprovado às margens da 
UHE de Volta Redonda, Situada na zona rural do Município de Miguelópolis/SP. 2. Deve ser reconsiderada a decisão de não homologação do 
arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) consoante manifestou o Membro, "a diferença entre as cotas de operação normal e a 
maxima maximorum era de apenas 60 cm, o que tornava a área de APP naquela propriedade, no momento da vistoria, nula, uma vez que em razão da 
topografia do terreno o barranco que dava acesso ao rio ficava acima da faixa de APP", demonstrando a ausência de dano ambiental expressivo. Nesse 
sentido, as conclusões da Polícia Militar Ambiental: "A APP para reservatórios artificiais utilizados na geração de energia elétrica anteriores a 2001 é 
definida pelo artigo 62 da Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal) em altitude, entre a cota máxima de operação (494,6 metros) e a cota máxima 
maximorum (sic) (495,2 metros), ou seja, são 0,6 metros (ou sessenta centímetros), que são distribuídos pelo terreno, respeitando a inclinação de sua 
topografia. Nessa propriedade específica, a APP é nula vista que o barranco no trecho da propriedade é superior a 0,6 metros" (documento 13.19, Página 
8); (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância 
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 
4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a 
do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem 
considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso 
ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 
44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 
Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na 
Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.). 4. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela reconsideração da decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a 
homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento 
total e provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 
1.35.000.001022/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1246 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. EFLUENTES 
INDUSTRIAIS. RIOS. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de suposto 
dano ambiental decorrente de despejo de efluentes industriais em rios, no Município de Estância/SE, tendo em vista que: (i) instada a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEMMA) informou que: a) após receber denúncias de mau cheiro na região, em julho de 2021, atuou junto às empresas produtoras 
de suco de frutas, Maratá Sucos do Nordeste Ltda. e Indústria Tropfruit Nordeste S.A. - que possuem licenças ambientais vigentes, emitidas pela 
Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) -, para resolução do problema noticiado; b) após a adoção de diversas ações, em parceria com o 
órgão licenciador, o problema foi solucionado, de forma que não recebeu mais nenhuma reclamação acerca de mau cheiro oriundo das empresas 
produtoras de sucos de frutas; e c) continua monitorando a atividade das indústrias presentes no município, conforme Relatório nº 015/2022/SEMMA; e 
(ii) desnecessária a continuidade de novas apurações por parte do MPF, nem mesmo a declinação de atribuições, considerando que o problema já foi 
solucionado e que o cumprimento das medidas indicadas no Relatório nº 015/2022/SEMMA, vem sendo acompanhada pelo Ministério Público do Estado 
de Sergipe, conforme consignou o Membro oficiante. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da 
Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800237-29.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1179 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESTINGA. 
PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe a suspensão, pelo prazo máximo de até 01(um) ano, de inquérito policial instaurado para 
apurar a prática do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, em razão da ocupação e edificação em área possivelmente de APP (restinga), áreas da União 
(terrenos de marinha) e de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), por C. A. B. F, na Avenida Principal nº 62 e nº 52, na Praia Boa Viagem, 
Povoado Boa Viagem, no Município de Estância/SE, por analogia aos arts. 62, IV, da LC 75/93 e 93 do CPP, e desde que não haja risco de ocorrência 
da prescrição, tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP nº 0800433- 04.2017.4.05.8502), que definirá 
questões relativas à existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo Parquet Federal para fins de persecução penal; e (ii) 
a solução da controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva na 
esfera criminal, pois depende saber se o terreno é ou não área de preservação permanente, questão cuja complexidade exige resolução na esfera civil, 
evidenciada pela necessidade de realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020). 
Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-
82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da pretensão punitiva), 
considerando que no presente caso o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal permanente cuja consumação 
protrai/estende no tempo, renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial que apura a prática do delito do art. 20 da 
Lei nº 4.947/66, consistente em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos, constatou-se a atipicidade da conduta, 
pois a elementar subjetiva do tipo (invasão) não está presente por ausência de comprovação de que o agente tenha feito uso da força/violência para 
adentrar em imóvel da União, conforme consta dos autos. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL por até 01 (um) ano, no tocante ao delito 
ambiental, e pelo arquivamento quanto ao crime de invasão de terras da União. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação da suspensão de IPL por até 01 (um) ano, no tocante ao delito ambiental, e pelo arquivamento quanto ao crime de invasão 
de terras da União, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000355/2022-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1155 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS. PASSEIO NÁUTICO. PISCINA NATURAL. NÚMERO DE PASSAGEIROS SUPERIOR AO PERMITIDO. 
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1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar conduta em desacordo com as regulamentações da APA Costa dos Corais, 
consistente em realizar passeio náutico para a piscina natural do Toque com número de passageiros superior ao permitido (com oito turistas, dois a mais 
que o permitido), embarcação denominada Estrela do Mar, em área inserida no interior da Unidade de Conservação, São Miguel dos Milagres/AL, a 
partir de peças de informações encaminhadas pelo ICMBio, tendo em vista que: (i) a ação em apreço demonstra ser atípica, não se amoldando a nenhum 
tipo penal previsto na Lei 9.605/98, uma vez que o relatório do citado instituto revela não haver dano ao meio ambiente ou qualquer comprometimento 
da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema; e (ii) quanto à esfera não penal, o ato foi coibido 
administrativamente pela autarquia ambiental federal que aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF 
Criminal 1.11.000.000367/2021-27 (587ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 
1.13.000.000052/2022-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1117 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RETORNO (600ª SO). NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. BIOMA AMAZÔNIA. PARQUE NACIONAL DO ACARI. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/98, imputado a W. G. F., 
consistente em destruir 5,17 (cinco vírgula dezessete) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no entorno do Parque Nacional do Acari, 
unidade de conservação Federal, sem autorização da autoridade competente, no Município de Apuí/AM, tendo em vista: (i) o cumprimento da diligência 
determinada pela 4ª CCR (600ª SO) pelo Membro oficiante, que oficiou o órgão ambiental para informar se houve integral quitação do débito ou 
conversão da multa em outra obrigação diversa; e (ii) em resposta, o ICMBio informou que "não houve até o presente momento a manifestação por parte 
do autuado, referente à quitação da multa aplicada em decorrência do Auto de Infração 013008B, e que o parcelamento de débito ou estipulação de outra 
obrigação pertinente ao referente Auto de Infração, se dará no momento da audiência de conciliação ambiental, caso o autuado tenha manifestado interesse 
em participar", inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001579/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1150 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. LOTEAMENTO POPULAR. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar suposta invasão de área de marinha, na Praia de Cacha Pregos, por loteamento popular, pelo proprietário do Espaço 
Cultural Capoeira Angola, em Vera Cruz/BA, tendo em vista que, em que pese a SPU não ter logrado êxito em localizar a área objeto do procedimento, 
é possível, ainda, diligenciar o órgão ambiental e/ou a Polícia Ambiental para que realize fiscalização no lugar mencionado na representação, qual seja: 
Loteamento Popular - Próximo da Capoeira 00 - Estr. Cacha Pregos, CEP 44470000 (Praia de Cacha Pregos), conforme fotografias anexadas. 2. Voto 
pela não homologação do arquivamento, para realização da diligência indicada no item 1. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000587/2019-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 893 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS 
CONTROLADOS/PERIGOSOS. AMIANTO. ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para aferir o atendimento aos requisitos definidos em sentença na ACP 2009.33.07.000988-3, a qual determinou à empresa responsável 
o pagamento de alimentos provisionais, o fornecimento de plano de saúde e de equipamentos médicos para tratamento de saúde em razão da manipulação 
de amianto, tendo em vista que: (i) passados dois anos de tramitação deste procedimento sem que Junta Médica tenha feito a avaliação acerca da alteração 
na saúde do potencial beneficiário - necessária para se exigir o cumprimento de sentença, mostra-se mais adequada a atuação Ministerial por meio de 
procedimento administrativo, isso porque o nome da potencial beneficiária consta na lista fornecida pela empresa, faltando, apenas, a avaliação médica, 
que imprescinde seja aguardada para a adoção de medidas judiciais; e (ii) consigna-se que a atuação da Junta Médica já vem sendo acompanhada no PA 
n. 1.14.007.000272/2017-55, relativo à execução provisória de sentença. Precedente: 1.14.007.000660/2019-06 (595ª SO). 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com 
a determinação de juntada de cópia desta deliberação aos autos do PA n. 1.14.007.000272/2017-55. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000976/2019-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 2538 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PROJETO TRANSPARÊNCIA. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. ORGÃOS AMBIENTAIS DO CEARÁ. 
ADAGRI, IDACE E SEMACE. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as ações e omissões dos órgãos cearenses, Agência 
de defesa Agropecuária do estado do Ceará (ADAGRI), Instituto do desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) e Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente (SEMACE), concernentes ao Projeto de Transparência das Informações Ambientais da 4ª CCR, após o retorno dos autos para diligências (565ª 
SO) tendo em vista que: (i) conforme relatório de avaliação do Projeto, a autarquia continua não atendendo às especificações para a disponibilização das 
informações; (ii) esta Câmara divulgou os resultados e a análise evolutiva dos órgãos e entidades avaliados na segunda fase do Ranking da Transparência 
Ambiental, orientando que medidas judiciais sejam propostas e disponibilizando a minuta da inicial para a proposição de Ação Civil Pública; (iii) a Lei 
de Acesso à Informação (LAI) baseada na publicidade e a Lei Geral de Proteção de Dados amparada na necessidade do resguardo da privacidade se 
convergem mutuamente, uma vez que essa lei potencializa as obrigações de transparência, em conformidade com o disposto em seu art. 25, qual seja: 'os 
dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas (...) à disseminação e ao acesso das informações 
pelo público em geral', regulamento correlato ao art. 8º, § 3º, III, da Lei de Acesso à informação, isto é: 'É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação (...) de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, (...) sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)'; e (iv) considerando que a Guia de Transporte Animal (GTA) é 
um documento oficial de emissão obrigatória para o trânsito interestadual de animais para qualquer finalidade, abarcando também as condições sanitárias, 
origem/destino entre outras informações relevantes, a concessão de acesso dos dados pessoais a terceiros é permitida para a proteção do interesse público 
e geral preponderante, pois evitará a disseminação de doenças, podendo causar danos para os produtores, bem como atingir a saúde de todos, nos moldes 
do art. 31, § 3º, V, da LAI, portanto, a divulgação dos dados do GTA espelha uma transparência ativa, pois se concatena com a saúde pública, o resguardo 
do meio ambiente e do consumidor, bem como denota uma proteção do interesse público prevalecente com a participação de todos na regularidade da 
atuação fiscalizatória e no exercício do poder de polícia estatal, fortalecendo, assim, os imperativos democráticos. Precedentes: IC nº 
1.17.000.001286/2018-25 4ª CCR e IC nº 1.30.001.001635/2018-67 CIMPF (10/02/2021), nos termos do voto-vista apresentado pela Conselheira Luiza 
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Frischeisen. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000865/2017-
70 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1136 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. 
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público instaurado para apurar suposto desmatamento de 
vegetação em área de restinga, na Rua Encontro Marcado, nº 15 (Cerimonial Pontas dos Fachos), Manguinhos, Serra/ES, após retorno dos autos (531ª 
SO), tendo em vista que: (i) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Semma) informou que foi apresentado novo PRAD 
pelo responsável e está em início as atividades de execução, conforme cronograma; (ii) segundo a Semma, a área deverá ser monitorada por um período 
de 04 (quatro) anos, devendo ser apresentados ao órgão decritivo-fotográficos anuais, especificando as espécies que serão utilizadas para o enriquecimento 
vegetal; e (iii) concluiu o membro oficiante que, tendo a Semma aprovado o PRAD e o responsável dado início a sua execução, a continuidade deste 
apuratório só se justificaria caso houvesse o relato de fatos concretos que apontassem o descumprimento da recuperação da área degradada. 2. Dispensada 
a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.004058/2016-16 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1217 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RETORNO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FERROVIA. 1. Não cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades ambientais decorrentes da obra de construção da Ferrovia Norte-Sul, que possam colocar 
em risco o abastecimento de água na cidade Brazabrantes/GO, após o retorno dos autos, tendo em vista a necessidade do atendimento, por parte do 
empreendedor, da solicitação do IBAMA constante do Parecer nº 16/2021/CGEMA/DIPRO, itens 3.3. e 3.3.1., qual seja, a complementação das 
informações para o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das medidas de prevenção de acidentes adotadas e, para o Plano de Ação de Emergência 
(PAE), dos procedimentos de resposta previstos para a hipótese acidental referente ao Ponto de Captação de Brazabrantes. 2. Voto pela não homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001406/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1207 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a adoção das medidas necessárias ao atendimento à Recomendação Conjunta MPMG/MPF nº 1/2020, encaminhada à Agência 
Nacional de Mineração (ANM), que trata dos impactos socioambientais e socioeconômicos decorrentes de projetos de descaracterização de barragens de 
rejeitos, com ênfase em evacuação de comunidades, no estado de Minas Gerais, tendo em vista que, em que pese a informação do Membro oficiante, de 
que, em esforço conjunto da AGE/MG, MPMG e MPF, houve a celebração de acordos (TACs) com as empresas de mineração para definição dos termos 
definitivos de descaracterização das barragens, com a devida interveniência da ANM, faz-se necessária a juntada aos presentes autos das portarias de 
instauração dos Procedimentos Administrativos (PAs) para acompanhamento dos citados TACs, em relação, especificamente, às seguintes empresas 
mineradoras: Alcoa Alumínio S/A, Arcelormittal Brasil S/A, Itaminas Comércio de Minérios S/A, Minérios Nacional S/A, Minerita - Minérios Itaúna 
Ltda, Mineração Morro do Ipê S/A, Mineração Usiminas S/A (MUSA). 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000342/2016-32 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 823 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa 
supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento 
público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes em construção 
residencial e duas fossas comuns, do tipo "fossa negra", em imóvel situado no Condomínio Pedra do Sonho, às margens da Barragem Bico da Pedra, 
zona rural do município de Janaúba/MG. 2. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) o laudo Técnico nº 245/2020-
CNP/SPPEA concluiu que "a construção residencial do sr. [...] limita-se com a cota maximorum do reservatório da Barragem Bico da Pedra e, de acordo 
com a Lei nº 12.651/2012 esse edifício estaria, em quase sua totalidade, na APP do reservatório, contudo considerando a exatidão cartográfica do 
levantamento realizado, esse edifício poderá estar situado fora da APP do reservatório. Ainda considerando a exatidão cartográfica do levantamento, o 
chiqueiro também pode estar situado parcialmente fora da APP (ANEXO I)¿; (ii) necessário realizar novas diligências perante o órgão ambiental e à 
concessionária do barramento para que informem se as edificações estão localizadas no interior da área de preservação permanente do reservatório 
artificial, a se considerar o parâmetros previsto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (iii) o disposto no art. 62 do novel codex 
passou a considerar como faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a 
cota máxima maximorum; 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos em diligências. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001527/2021-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 1227 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar 
o desmatamento em área de preservação permanente de restinga fixadora de dunas, sem licenciamento ambiental, localizada na Av. Governador Argemiro 
de Figueiredo, próxima ao nº 542 (próxima à praia), no Bairro Jardim Oceania, Município de João Pessoa/PB, tendo em vista q u e : (i) a Semam expediu 
as Licença Prévia e de Instalação, além da Licença para limpeza de vegetação invasora, sustentada em Pareceres Técnicos; (i i) o órgão ambiental 
informou que a remoção contribuiu para a adequação da paisagem urbana e melhoria do ecossistema local, por se tratar de vegetação exótica invasora, 
que interfere negativamente na qualidade da restinga e da faixa de vegetação fixadora de duna; (iii) após a execução do serviço, a Semam realizou vistoria 
no local e certificou a sua regularidade, por meio do Relatório de Fiscalização, concluindo que está integralmente adequado à Licença de Limpeza e ao 
Laudo Técnico que a lastreou. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício, representação 
sigilosa (sem dados do noticiante) ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001568/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 1128 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA. PRAIA DE ACAÚ. MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB. CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de uma caiçara (barraco de madeira e cobertura de 
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fibrocimento) com cômodos, incluindo banheiro e piso de alvenaria, sem autorização ambiental, na Praia de Acaú, no interior da Reserva Extrativista 
Acaú-Goiana, unidade de conservação federal de uso sustentável localizada no Município de Pitimbu/PB, tendo em vista que: (i) houve a demolição da 
construção irregular em 08/06/2021, com retirada dos entulhos, conforme informação do ICMBio; (ii) apesar da reprovabilidade do comportamento, a 
lesão jurídica ao meio ambiente é reduzida, sem registro de dano ambiental expressivo; e (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, 
que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito - multa e ordem de demolição, para fins de repreender o autuado e desestimular a repetição 
da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000870/2018-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 1174 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LEI 
DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 4ª CCR. AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO 
AMBIENTE (CPRH/PE). 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar as ações e omissões da 
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) concernentes ao Projeto de Transparência das Informações Ambientais da 4ª CCR, tendo em vista que: (i) 
existe interesse estratégico de concentração de esforços institucionais, consubstanciados nesta Ação Coordenada de iniciativa do MPF, na garantia de 
atendimento à Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), sobretudo em razão de as informações serem relativas a questões socioambientais de 
âmbito nacional, a se considerar que os dados são disponibilizados e divulgadas no portal do órgão estadual, por meio da rede mundial de computadores 
(internet), acessíveis não somente ao público local; e (ii) A Lei 12.527/2011 tem por objetivo garantir o acesso a informações quanto ao previsto no art. 
5º, inciso XXXIII, art. 37, §3º, II, e art. 216, § 2º, todos da Constituição Federal, por todos os órgãos da Administração Pública no âmbito de todos os 
poderes e níveis da federação, portanto, não se tratando a questão de interesse apenas de âmbito local. 2. Por ocasião da 604ª Sessão Revisão-Ordinária 
- 20.04.2022, o Colegiado da 4ª CCR deliberou pela não homologação do arquivamento do presente apuratório sob o fundamento de que o órgão estadual 
não atendeu integralmente aos critérios de transparência referentes aos dados analisados a partir do relatório de avaliação do Projeto, expedido em 
18/03/2022, quanto à disponibilização das informações, portanto, em desconformidade com a Recomendação nº 11/2018/MPF e Lei de Acesso à 
Informação (Lei 12.527/11). Precedente IC nº 1.22.000.001512/2018-16 (600ª SO). 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000049/2022-44 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1127 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO 
IRREGULAR. BARRACAS. PRAIA DE MARACAÍPE. MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar os danos ambientais causados à área de preservação permanente, praia de Maracaípe, zona costeira do Município de Município de 
Ipojuca/PE, decorrente da invasão de barracas, quiosques de praia, em local possivelmente de desova de tartarugas, tendo em vista que: (i) a questão já 
está judicializada, conforme autos da Ação Civil Pública n. 0004476-51.2011.4.05.830, em curso perante a 34ª Vara Federal, manejada pelo MPF em 
face do Município e de 18 (dezoito) responsáveis por estabelecimentos comercias (restaurantes, bares, quiosques, palhoças, palanque) situados em faixa 
de praia, visando a obter tutela jurisdicional para desocupar e demolir as ditas construções, erguidas em descompasso com as normas de ocupação costeira, 
meio ambiente, uso de bens da União e ordenamento urbano local, abancando integralmente o objeto deste procedimento, conforme cópia da inicial 
juntada aos autos, em atendimento ao Enunciado n. 11 - 4ª CCR; e (ii) a barraca Atahalley Surf School é mencionada na ACP, entre as edificações que 
continuam existindo na praia, tendo sido constatada a existência de 7 (sete) construções, conforme vistoria da SPU ao local, razão pela qual não se 
vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000357/2022-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1134 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISDOF. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal autuada para apurar possível inserção de dados falsos no SISDOF por parte de empresa situada em Teresina/PI, tendo em vista que a 
completa elucidação dos fatos demanda uma atuação investigatória mais ampla e complexa, de modo que o presente apuratório deverá ser abarcado em 
nova metodologia de trabalho, idealizada pelo MPF e pela Polícia Federal, consubstanciada no Projeto Prometheus, que reunirá os dados contidos em 
diversos autos de infração lavrados pelo Ibama para análise conjunta, com objetivo de correlacioná-los e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação 
dos responsáveis pelas falsificações, fraudes e demais crimes. Precedente: IPL JF/FLR-IPL-1002268-29.2021.4.01.4003 (593ª SO). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. 1.27.003.000037/2022-22 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1276 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DELTA DO 
PARNAÍBA. BARRACA DE MADEIRA E PALHA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual 
prática de crime decorrente da construção de barraca de madeira e palha, sem autorização, no interior da APA Delta do Parnaíba, em Cajueiro da Praia/PI, 
tendo em vista que: (i) a persecução penal pode não ser deflagrada, considerando o grau reduzido de impacto ambiental, por se tratar de construção 
irregular de barraca de madeira e palha, que já foi removida completamente pelo autuado, conforme informações do ICMBio (Orientação nº 1/4ª CCR); 
e (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o 
objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. Precedente: 1.23.000.001505/2020-93 (599ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante, 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.002.000054/2021-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1038 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. REVISÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.CAMPOS/RJ 1. Não cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual descumprimento do prazo estabelecido para apresentação da revisão do Plano de Proteção do Sistema de 
Produção de Petróleo no Campo de Polvo, Bloco BM-C-8, na Bacia de Campos/RJ, tendo em vista que, ainda que a conduta constitua infração 
administrativa, nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/98, a qual ensejou a aplicação de penalidade consistente em multa e não se possa dimensionar o 
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dano ambiental, mas considerando a aplicação de expressiva multa administrativa, no valor de R$3.000.500,00 (três milhões e quinhentos reais), tem-se 
conduta ilícita de considerável envergadura, em detrimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida de todos, (art. 225 da CF). Por isso, revela-se necessária a continuação do feito para: a) verificar o cumprimento da sanção 
administrativa, com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito e, em caso de negativa, 
instar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito sob pena de sua inclusão do nome da autuada no Cadin, em dívida ativa, 
ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da 
infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) se necessário, promover ação civil pública, considerando-se que a empresa se situa na cadeia 
causal do dano, bem como a interrupção de suas atividades lesivas e irregulares. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000103/2015-11 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1251 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA CAIRUÇU. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a extração ilegal de produto mineral (pedra), ocorrida em 2012 e sem licença ambiental, em área localizada na Estrada do Coriscão, 
no interior da APA do Cairuçu, no Município de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) vistoria promovida pela Prefeitura em 2015 constatou pequena 
quantidade de pedras cortadas; (ii) o Inea vistoriou o local em 2017 e não constatou indícios de extração mineral sendo realizada recentemente; (ii) o 
ICMbio informou que promoveu vistoria em 2021, não havendo atividade de extração mineral rotineira ou comercial no imóvel em questão, nem 
evidência que tenha ocorrido no passado, tendo havido apenas a retirada de uma rocha na entrada da propriedade, o que não causou dano ambiental 
significativo, mas impacto pontual comum às ocupações residências e tolerável para a Zona de Urbanizada da APA Cairuçu (e para a anterior Zona de 
Expansão Residencial), além disso, a residência existente na área não se encontra em Área de Preservação Permanente de margens de rio. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000196/2019-15 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1116 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRAIA. QUIOSQUE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar danos ambientais provocados pelo funcionamento de estabelecimento comercial (quiosque) na Praia do Cepilho, interior da APA Cairuçu, 
no Município de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) se trata de quiosque precário, feito com material rústico, onde o autuado trabalha para subsistência, 
tendo inclusive cumprido com medida cautelar ambiental aplicada, deixando livre o substrato arenoso da área, o que ensejou o levantamento de embargo 
de atividade e obra; (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito, 
como aplicação de multa e embargo, posteriormente levantado, para fins de desestimular e evitar a repetição da conduta; (iii) na esfera criminal, conquanto 
o fato pudesse configurar o delito do art. 40 da Lei 9.605/98, as consequências para a Unidade de Conservação da Natureza foram reduzidas, sem força 
para produzir efeitos danosos ao meio ambiente local, podendo a persecução penal ser obstada, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que 
o autuado cumpriu com a medida cautelar, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.015.000164/2017-30 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1193 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. REABILITAÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA FEIA, CANAL DAS FLEXAS, PRAIAS BARRA DO FURADO E BOA VISTA. 
MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E QUISSAMÃ/RJ. INEXECUÇÃO DO PROJETO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar possíveis irregularidades no licenciamento ambiental do projeto de reabilitação ambiental Lagoa Feia, Canal das Flexas, praias 
Barra do Furado e Boa Vista, nos Municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Quissamã/RJ, tendo em vista que: (i) embora realizado os estudos de 
impacto ambiental do empreendimento e concedida anuência do ICMBio (viabilidade no tocante ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba), o projeto 
está paralisado ante a falta de recursos financeiros para a execução, sem previsão de retomada; (ii) na eventual retomada do projeto, o Estudo de Impacto 
Ambiental deverá ser submetido a nova análise, no âmbito do qual os potenciais impactos sobre o ecossistema e população deverão ser verificados, 
inclusive sob o crivo dos estudos científicos já realizados para a região, podendo a nova análise resultar em solicitação de informações e estudos 
complementares, se necessário; e (iii) restou evidenciada a inexistência de dano ambiental na área investigada decorrente do empreendimento, não se 
vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000052/2022-77 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1157 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. PEDREIRA. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
LICENÇA DE OPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual 
dano ambiental em razão de descumprimento de condicionantes previstas na licença de operação concedida à pedreira para extração mineral em Magé/RJ, 
tendo em vista que a área se apresenta com mudas plantadas e o córrego que margeia o terreno não demonstra sinais de assoreamento, segundo afirmações 
do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), portanto, não se vislumbra a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte 
do MPF ao menos no momento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC 
Nº. 1.33.001.000141/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1145 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR (BARRO). 
TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO LICENCIADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
informação de considerável degradação ambiental na Rua José Antão Soares, nº 475-445, no Município de Gaspar/SC, nas coordenadas: 26º51'24.48''S 
- 49º01'45.63''O, no âmbito da poligonal ANM nº 815.357/2018, tendo em vista que: (i) a Polícia Militar Ambiental, após vistoria, constatou serviço de 
movimentação de material mineral (barro), mediante extração para terraplenagem da área fiscalizada, sendo que parte do produto mineral (barro - 
descarte) foi utilizado em aterro posteriormente terraplenado, em área próxima pertencente a outro proprietário, mediante contrato de doação e as 
respectivas autorizações acostadas aos autos, e que "não foram constatadas irregularidades na área fiscalizada no que tange a extração mineral 
clandestina"; (ii) a Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Gaspar, informou que emitiu licença/autorização 
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de terraplanagem para fins de corte e aterro, visando à instalação de edificação futura, e que os empreendimentos autorizados estão sendo acompanhados, 
anexando a respectiva documentação comprobatória. e (iii) sobre a APP existente no município, a Polícia Militar registrou que foi implantado Projeto de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD) para contenção da margem esquerda de curso hídrico inominado, em área de 500 m², devidamente licenciado 
pelo órgão ambiental competente, e que "não foram constatadas irregularidades na área fiscalizada no que tange a extração mineral clandestina". 
Precedente: IC nº 1.33.001.000138/2020-54 (600ª SO). 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, 
da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.007858/2018-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1191 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. ARTÍSTICO. 
HISTÓRICO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IGREJAS DE SÃO FRANCISCO DA ORDEM PRIMEIRA E TERCEIRA. LARGO DE SÃO 
FRANCISCO. CIDADE DE SÃO PAULO. TOMBAMENTO. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
acompanhar a preservação e tombamento do patrimônio artístico (bens móveis, artefatos sacros e artes integradas) da Igreja de São Francisco da Ordem 
Terceira e da Igreja de São Francisco da Ordem Primeira, ambas localizadas no Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo/SP, tendo em vista que: 
(i) não há ilegalidade aparente a ser objeto de responsabilização em Ação Civil Pública, constatado, inclusive, o tombamento dos imóveis no âmbito 
estadual, o que confere proteção e preservação do patrimônio histórico; e (ii) foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) n. 
1.34.001.002961/2022- 29 para acompanhamento do trâmite do procedimento de tombamento Iphan n. 593-T-59, cujo objeto é o tombamento dos 
edifícios e do patrimônio artístico das duas Igrejas de São Francisco em âmbito federal, e o processo de tombamento 64677/11, junto ao CONDEPHAAT, 
órgão de cultural estadual, cujo objeto é exclusivamente o tombamento do patrimônio artístico da Igreja da ordem Terceira, pois este é o instrumento 
próprio para o acompanhamento, de forma continuada, de procedimentos em tramitação em outras instituições, quando inexistente irregularidade 
concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 2017. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000097/2022-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1190 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
PRODUTOS PERIGOSOS. TRANSPORTE DE ETANOL. SINALIZAÇÃO INCORRETA DO CAMINHÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. 
INTERESSE LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime do art. 56, 
da Lei n. 9.605/98, consistente no transporte de produto perigoso, etanol, em veículo caminhão M. Benz, placas QQH 5775, com sinalização incorreta, o 
que contraria a legislação, fato constatado no dia 30/03/2022, na Rodovia Anhanguera, Km 373, zona rural do Município de Orlândia/SP, tendo em vista 
que: (i) o transporte do produto era interestadual, com origem no município Ribeirão Preto/SP e destino o Estado de Minas Gerais, o que afasta a atribuição 
do MPF, nos termos do Enunciado n. 39-4ª CCR; e (ii) não há ofensa a bem de domínio federal, nem o local da ocorrência do fato é Unidade de 
Conservação federal, terra indígena ou assentamento do Incra, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias 
ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Dispensada 
a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação 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). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000019/2020-
35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1156 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DOS MILIONÁRIOS. BARREIRA DIFICULTA 
MOBILIDADE DOS CIDADÃOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade na instalação de cinco barras 
colocadas em calçada da Praia dos Milionários para impedir a passagem de ciclistas que, entretanto, estaria dificultando a locomoção de cadeirantes e 
idosos, fato ocorrido em São Vicente/SP, tendo em vista que as estacas foram removidas pela Municipalidade, não causando dano ambiental, conforme 
relatório fotográfico datado de 04.01.2022, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF em razão da perda do objeto e 
com base nos Princípios da Economia Processual e da Efetividade. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000040/2019-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1257 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 17). 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação 
permanente, no lote 17, de propriedade de A. L. B., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto 
dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 
'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, fica prejudicada 
a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar 
regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito 
Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização 
daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão 
instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000050/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1183 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO 
LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 28). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de 
intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 28, de propriedade de V. S. C., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento 
denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de 
Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme 
consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, 
em certa medida, por via indireta, implicar em uma implícita regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de 
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Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas 
pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) 
após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão autuados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos 
proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000114/2017-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1275 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago 
Encantado, nº 404, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação 
da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas 
conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências 
realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do 
procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 
e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- TOCANTINS Nº. 1.36.000.000626/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1211 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA SERRA GERAL DO TOCANTINS. REALIZAR ATIVIDADE DE RALLY. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de comunicação de infração ambiental enviada pelo ICMBio, lavrada em face de 
L. H. B. A., por 'realizar atividade (rally Sertões Series Baja Jalapão) no interior da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, em desacordo com os 
objetivos e com o Plano de Manejo da União de Conservação, tendo em vista que: (i) foi celebrado com o autuado acordo de não persecução penal em 
que contém cláusula de reparação ambiental, consistente em 'Pagar prestação pecuniária (art. 45 do Código Penal) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), acrescido do pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como forma de reparação do dano ambiental (art. 28- A, inciso I, do CPP), 
o qual aguarda homologação judicial; e (ii) foi determinada a instauração de procedimento administrativo de acompanhamento, que tramitará até o 
cumprimento da obrigação assumida pelo compromissário. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. JF/PE-0816057-20.2017.4.05.8300-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1200 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ESMERALDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE MINERÁRIA ILÍCITA. 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito policial instaurado para apurar o flagrante ocorrido em 04/04/2016 de posse de documentos de identidade em nome diversos, contendo a 
foto dos investigados e 72 (setenta e duas) pedras lapidadas de esmeralda autênticas, por volta das 23h40, em posto de combustível no km 136 da BR-
104, em Quipapá/PE, tendo em vista que: (i) após diligências, não foi possível identificar indícios de origem ilegal das pedras preciosas, as quais estavam 
acompanhadas de auto de entrega de bens arrematados, que descreve material semelhante ao apreendido, datado de 30 de março de 2016; e (ii) a ANM 
em Pernambuco informou que não existem registros de extração ilegal de pedras preciosas em nome dos investigados. 2. Necessidade de continuar no 
âmbito estadual a persecução penal acerca do delito de falsificação de documento público, tipificado no art. 297, CP, ante a ausência de conexão 
instrumental ou probatória com o crime ambiental, bem como ausente interesse federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF. 3. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento no 
tocante ao crime ambiental e pela declinação de atribuições para o Ministério Público Estadual quanto ao crime de falsificação de documento público. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 
JF/PR/GUAI-5001277-77.2021.4.04.7017-PBAC - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1230 – Ementa: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. ART. 28 DO CPP. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. COMÉRCIO ILEGAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CRIMES 
REMANESCENTES DE USURA, LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE CAPITAIS. PERDA DO OBJETO. 1. Trata-se de inquérito policial com pedido 
de busca e apreensão, realizado pela Polícia Federal, em desfavor do investigado A.R.G., em razão de possível cometimento, por parte deste, do crime 
de importação clandestina de agrotóxicos, bem como dos crimes de usura e de lavagem de capitais. 2. O Procurador oficiante, inicialmente, por entender 
ausente os elementos que corroborassem a prática do crime de competência federal (importação clandestina de agrotóxicos), requereu o declínio de 
competência dos autos à Justiça Estadual, contudo, o juiz federal rejeitou o requerimento. 3. O MPF impetrou habeas corpus em face da sobredita decisão 
judicial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em análise ao habeas corpus, encaminhou os autos à 2ª CCR, em aplicação analógica ao art. 28 do 
CPP, para que o órgão revisional se manifestasse acerca da competência para a tramitação deste processo, se em âmbito estadual ou federal, tendo o 
citado órgão revisional esclarecido que a atribuição para o caso era da 4ª CCR. 4. Contudo, antes da deliberação desta 4ª CCR, o Membro oficiante, em 
nova análise, requereu em juízo o declínio de competência do presente feito para uma das varas federais especializadas (crimes contra o sistema financeiro 
nacional) integrantes da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, para que lá prossigam com as investigações. Tal requerimento foi deferido pelo juízo federal, 
o qual determinou a comunicação da 4ª CCR acerca da referida decisão, com a remessa do feito a uma das varas federais de Curitiba/PR. 5. Não havendo 
mais, assim, questão conflitante a ser resolvida entre o Juízo federal e o Parquet federal, não há, portanto, a necessidade de manifestação desta câmara 
revisional. 6. Voto pelo retorno dos autos à Justiça Federal. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
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SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800254-65.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1053 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. 
TERRENO DE MARINHA. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe a suspensão, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, de 
inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos do art. 20 da Lei 4.947/1966 e art. 48 da Lei 9.605/98, consistentes na ocupação de terrenos 
situados em Área de Preservação Permanente (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), 
no Município de Estância/SE, tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP nº 800496-29.2017.4.05.8502, que 
definirá questões relativas à existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo Parquet Federal para fins de persecução penal; 
e (ii) a solução da controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva 
na esfera criminal, pois depende saber se o terreno é área de preservação permanente cuja complexidade exige resolução na esfera civil, evidenciada pela 
necessidade de realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020); Precedentes: JF-
SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ-0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-
INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da pretensão punitiva), considerando que no presente 
caso o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal permanente cuja consumação protrai/estende no tempo, 
renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial que apura a prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, consistente 
em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos se verificou a atipicidade da conduta, por ausência de comprovação 
de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União, conforme Relatório da Polícia Federal. 4. Voto pela homologação da suspensão 
de IPL pelo prazo máximo 01 (um) ano. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 
1.10.000.000453/2021-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1051 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano ambiental decorrente da destruição 
de uma área de 54,3 (cinquenta e quatro vírgula três) hectares de floresta amazônica na Gleba São Jorge, localizada no município de Sena Madureira/AC, 
tendo em vista que nos autos do Inquérito Policial n.º 2020.0005255-SR/PF/AC que apurou a prática do crime previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/1998, 
foi celebrado ANPP que prevê, além do pagamento de prestação pecuniária estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado, a 
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, esgotando, portanto, o objeto dos autos, por ter previsto condição que indeniza os danos 
ambientais e obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, não se justificando a continuidade do procedimento. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000225/2022-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1047 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE SILVESTRE. 
POSSE DOMÉSTICA SEM REGISTRO. MUNICÍPIO DE PORTO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar manutenção em cativeiro de duas espécimes da fauna silvestre, quais sejam, uma Diopsittaca nobilis (Maracanã Nobre) 
e uma Sicalis flaveola (Canário da terra), no Município de Passo de Camaragibe/AL, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, o que pode configurar o crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98, tendo em vista 
que: (i) não há elemento de prova de dano ambiental expressivo ou de benefício ilícito do criador, o qual não possui registro de outras infrações ambientais; 
(ii) os espécimes apreendidos não figuram na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, constante da Portaria MMA no 
444/2014, apesar de uma delas - Diopsittaca nobilis (Maracanã Nobre) - estar incluída em uma das listas da Convenção de Comércio Internacional das 
Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES; e (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou 
medidas administrativas (multa e encaminhamento da ave para criadouro conservacionista) para a repreensão do ilícito e evitar a repetição da conduta, 
bem como promoveu a apreensão das aves silvestres e sua entrega ao CETAS do IBAMA, que tem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, 
avaliar, recuperar, reabilitar e destinar esses animais silvestres, no intuito de devolvê-los à natureza, além de realizar e subsidiar pesquisas científicas, 
ensino e extensão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000041/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 927 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. VANÁDIO. 
SEGURANÇA. BARRAGEM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetiva implantação da Política Nacional de Segurança 
de Barragens em relação às barragens mantidas pelo Empreendimento Minero-Metalúrgico Vanádio de Maracás S/A, localizado no Município de 
Maracás/BA, tendo em vista que: (i) as providências requeridas pela ANM foram e estão sendo atendidas pelo empreendedor, constando as três barragens 
mantidas pelo empreendedor no Sistema Integrado de Gestão de Barragens - SIGBM; (ii) segundo a ANM, não foram detectadas irregularidades relativas 
à segurança física das instalações das barragens de rejeito de minério BNM-02, BNM-03 e BNM-04, o empreendedor vem cumprindo as determinações 
do órgão fiscalizador e realizando as boas práticas de engenharia no que concerne a segurança de barragens de mineração; e (iii) conforme apurado pelo 
membro oficiante, não constam dos autos indícios de dano ambiental decorrente do empreendimento, nem se vislumbra ausência de fiscalização adequada 
por parte da ANM, constando do SIGBM o dia 27/04/2022 como a data da última vistoria de inspeção regular nas três barragens, pelo que não há 
irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 77) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000074/2019-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1062 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. PARQUE NACIONAL DA 
CHAPADA DIAMANTINA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar políticas públicas e gestão 
do ICMBio em relação à regularização fundiária, manejo controle e uso do fogo, gestão do uso da água ante a crise hídrica, no interior do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina, tendo em vista que: (i) em relação à questão fundiária, tanto a Procuradoria Federal como o ICMBio listaram os processos de 
desapropriação ajuizados em desfavor dos ocupantes da área, em cumprimento do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.985/2000, com objetivo de recuperar as áreas 
invadidas e adequar seu uso às finalidades previstas no Plano de Manejo, não se evidenciando omissão dos órgãos quanto ao ponto; (ii) com relação ao 
manejo e uso do fogo, acompanhou-se a celebração de termo de ajuste, relacionado ao Projeto GEF- Terrestre, que destina recursos ao ICMBio, com o 
objetivo de desenvolver projetos de interesse da gestão de UCs, em que se verificou a assinatura de acordo de cooperação entre o ICMBio, Funbio e 
MMA, formalizando a implantação do GEF-Terrestre, o que possibilita a instalação de nova base de brigadistas de incêndio na citada unidade de 
conservação federal; (iii) em relação à utilização de recursos em face a crise hídrica, especialmente no que se refere ao Rio Paraguaçu, de alta relevância 
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para o Parna, constatou-se que questões gerais, como mudanças climáticas, tiveram grande influência nas secas ocorridas. Nesse contexto, o órgão 
ambiental Inema informou que possui mecanismos para prevenir a outorga de licenças de captação de água em valores que comprometam os fluxos de 
água, limitando-se em determinado percentual para manter a racionalidade no uso desse recurso (80% da vazão mínima esperada em 90% do tempo no 
ano hidrológico); (iv) ainda, quanto ao recurso hídrico, o Inema assinalou que existe monitoramento das águas superficiais por meio de estações 
fluviométricas e que está a implantar sistema de medidores de vazão para possibilitar o monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos, 
sofisticando os sistemas de seu controle ambiental; (v) ainda, os autos revelam que o Inema realizou ações de fiscalização, com diversas autuações ligadas 
à utilização de recursos hídricos do Rio Paraguaçu, não se verificando omissão desse órgão ambiental estadual. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 
1.14.013.000092/2021-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1044 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
PESCA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARNAM ABROLHOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar o delito do art. 34 da Lei n. 9.605/98, praticado por diversos agentes, consistente em pesca ilegal no interior do Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos (PARNAM), no Município de Caravelas/BA, local onde a pesca é proibida, tendo em vista que não houve apreensão de pescado 
ou petrechos ilegais e a fiscalização também não fotografou nada nesse sentido, faltando elementos de prova do delito de pesca ilegal ou conduta de 
obstar a ação da fiscalização, bem como de vestígios que permitam qualquer diligência para continuidade das investigações. Precedente: 
1.25.007.000022/2021-18 (Voto nº: 375/2021/4ª, 584ª Sessão Revisão-ordinária de 17.3.2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000108/2019-11 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1131 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. 
PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
público instaurado para analisar o Plano de Ação Emergencial de Barragem de Mineração (PAEBM), apresentado pela empresa A.G.S./M.S.G. para A 
barragem MSG - DPA alto e CRI baixo (alteamento a montante ou desconhecido, conforme vistoria cadastral da ANM), em Crixás/GO, após retorno dos 
autos para as diligências complementares determinadas pela 4ª CCR, tendo em vista que: (i) a empresa apresentou o Plano de Ação de Emergência da 
Barragem (PAEBM) de forma a contemplar a salvaguarda dos bens do patrimônio cultural, eventualmente inseridos na Zona de Autossalvamento; (ii) 
durante vistoria efetuada pela ANM, em novembro de 2020, verificou-se que, de forma geral, o PAEBM cumpria os quesitos exigidos na norma vigente, 
contendo, entre outros pontos, os fluxos de informação para situações emergenciais (incluindo contatos das instituições do poder público a serem avisadas 
em caso de sinistro), informações sobre o sistema de alerta em massa, medidas preventivas e mitigadoras a serem adotadas em situações de alerta e 
emergência previstas no plano, registros de treinamentos internos e simulados externos efetuados com apoio dos organismos de defesa civil, bem como 
os mapas de inundação vigentes à época da inspeção, resultantes dos estudos de ruptura hipotética, constando os corpos hídricos envolvidos e 
povoamentos potencialmente atingidos em caso de ruptura; (iii) além disso, foi evidenciado que o Plano de Segurança de Barragem (PSB) continha 
documentação necessária para atendimento aos quesitos mínimos fixados no Anexo II da Portaria DNPM n° 70.389/2017, incluindo-se cópias dos 
Relatórios das Inspeções Regulares (RISR), do relatório da Revisão Periódica da Segurança da Barragem (RPSB) e dos relatórios e desenhos dos projetos 
as is e projetos básicos/executivos de obras de reforço e alteamento da barragem; (iv) não foram identificadas pendências relacionadas ao cumprimento 
das recomendações elaboradas pelos auditores da barragem; (v) concluiu a ANM que os fatores de segurança calculados em estudos desenvolvidos por 
consultoria externa no relatório de inspeção de segurança regular (RISR) mais atualizado à época da vistoria, bem como nos relatórios de revisão periódica 
de segurança das barragens, atenderam aos critérios exigidos na Norma Técnica ABNT NBR 13.028/2017 e Resolução ANM n°13/201 e que tem sido 
adotadas boas práticas de engenharia para alcançar os níveis de segurança e estabilidade da barragem MSG, compatíveis com a norma vigente; (vi) 
ressaltou-se, por fim, que, embora a fiscalização não tenha registrado não-conformidades, é obrigação inalienável do empreendedor implementar e 
melhorar continuamente o seu sistema, sendo arroladas uma série de novas recomendações à empresa ao final do relatório; e (vii) a ANM demonstrou 
estar atuando regularmente no exercício da função fiscalizatória, sendo desnecessário o acompanhamento pelo MPF, ao menos por ora, quanto às 
atividades da agência relacionadas à fiscalização ordinária do barramento, sem prejuízo de retomada das investigações em caso de comunicação de 
quaisquer irregularidades. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.001897/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 
Nº do Voto Vencedor: 1214 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS. APA CARSTE DE LAGOA SANTA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar TAC firmado entre o ICMBio e a empresa Oxys Ambiental Ltda 
(EPP), em 28/12/2018, referente à reparação de danos ambientais provocados no interior da APA Carste de Lagoa Santa, conforme aferido no Auto de 
Infração nº 030962/A, no Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista a judicialização da questão por meio de ajuizamento de Ação Civil Pública 
pelo ICMBio, em desfavor da empresa Oxys Ambiental (Autos nº 1037760- 12.2021.4.01.3800), em trâmite na 10ª Vara da SJMG da Justiça Federal da 
1ª Região, conforme cópia da petição inicial anexa, que demonstra abrangência integral do objeto do presente feito, em conformidade com o Enunciado 
nº 11 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.002517/2021-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 
Nº do Voto Vencedor: 1182 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a 
construção de dois imóveis em área supostamente federal, ocasionando desmatamento ilegal, em Betim/MG, tendo em vista a necessidade de 
manifestação da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e do ICMBio nos autos, a fim de que informem se a área em questão é de interesse federal. 2. 
Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos para diligências. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 82) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000114/2017-13 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 313 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se 
de intervenções ambientais em faixa supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de 
energia elétrica ou abastecimento público de água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 
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consistentes em construir uma residência e uma fossa comum, do tipo fossa negra, às margens da Barragem Bico da Pedra, Fazenda Ribeirão, zona rural 
do município de Porteirinha/MG. 2. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) o Laudo Técnico nº 356/2020-
CNP/SPPEA concluiu que "de acordo com os dados fornecidos pela CODEVASF, a construção residencial do sr. José Afonso dos Santos dista cerca de 
2 metros internamente a cota maximorum do reservatório da Barragem Bico da Pedra, os dados da ANA por sua vez indicam que o edifício estaria 
parcialmente situado entre as cotas maximorum do reservatório da Barragem Bico da Pedra e a sua cota máxima normal. Considerando a exatidão 
altimétrica de ambos levantamentos não é possível afirmar que de acordo com a Lei nº 12.651/2012 esse edifício está na APP do reservatório", tendo 
sido utilizado o parâmetro previsto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) necessário realizar novas diligências perante o órgão 
ambiental e à concessionária do barramento para que informem se as edificações estão localizadas no interior da área de preservação permanente do 
reservatório artificial, a se considerar o parâmetros previsto no art. 62 da Lei n° 12.651/2012 do novel codex, que passou a considerar como faixa de área 
de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 3. O Supremo 
Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade 
de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 
1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 4. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na 
ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões 
monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, 
com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021.) 5. 
Voto pela não homologação do arquivamento, com a conversão do feito em diligência para verificar se as edificações estão localizadas no interior da app 
da UHE. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 
1.23.002.000555/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1077 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROJETO DE 
ASSENTAMENTO. PORTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta venda de área (utilizada como porto pelos 
comunitários) da comunidade Vila Nova do Uruari (Projeto de Assentamento - PAE Lago Grande) à empresa, no Município de Santarém/PA, tendo em 
vista que: (i) instou-se o órgão responsável (SEMAS/PA), que suspendeu o CAR, único documento existente, bem como instaurou o procedimento para 
o seu cancelamento; (ii) o órgão ambiental estadual informou que já programou a fiscalização in loco durante o período chuvoso; e (iii) não há evidência 
nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de 
desestimular e evitar a repetição da conduta. 2. Quanto à esfera criminal, considerando as circunstâncias fáticas (único porto que viabiliza a locomoção 
de pessoas e cargas durante a cheia e seu pequeno porte), bem como o crime ser de menor potencial ofensivo, com pena máxima em abstrato de 6 (seis) 
meses ou multa, aliado às medidas administrativas tomadas pela SEMAS/PA após ser instada pelo MPF, seria desproporcional a movimentação do 
judiciário para o ajuizamento de ação penal. 3. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da 
Resolução 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 84) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000560/2022-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1112 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
RESÍDUOS SÓLIDOS. DEPÓSITO DE LIXO. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível 
instaurada para apurar lançamento irregular de lixo na Mata do Maracujá - SEMA III, da REBIO Guaribas, em Mamanguape/PB, tendo em vista que: (i) 
o ICMBio informou que o lixo foi recolhido pela equipe de brigadistas e prevenção e combate aos incêndios florestais da REBIO Guaribas; (ii) a 
quantidade de lixo colocado irregularmente era pequena, não ocasionando danos ambientais de grande impacto, como mortandade de fauna, supressão 
de flora, poluição hídrica; (iii) o ICMBio lavrou auto de infração, com cominação de multa, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em desfavor 
da empresa infratora. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 
1.24.000.000603/2022-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1195 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS. RIO GRAMAME. BEM DE DOMÍNIO ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado da Paraíba para atuar em notícia 
de fato criminal instaurada para apurar possível poluição hídrica, crime do art. 54, da Lei n. 9.605/98, decorrente do despejo de resíduos industriais sem 
tratamento no Rio Gramame pela empresa COTEMINAS, fato ocorrido no Distrito Industrial, Município de João Pessoa/PB, tendo em vista que os 
efluentes despejados não atingem corpo hídrico de domínio federal, nem o local da ocorrência do fato é área de domínio federal, Unidade de Conservação 
federal, terra indígena ou assentamento do INCRA, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou 
empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Representante comunicada 
acerca da declinação de atribuições, nos termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Retirado de pauta pelo relator. 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000447/2016-18 
- Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1090 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. EFLUENTES 
E RESÍDUOS SÓLIDOS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
regularidade ambiental de empreendimento hoteleiro e o cumprimento de obrigações de 02(dois) termos de ajustamento de conduta estabelecidos entre 
a empresa responsável pelo empreendimento, em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de indenizações por parte da empreendedora e 
outros três empreendedores hoteleiros, que se referem: a) TAC-1, obrigações de não lançar resíduos na areia de praia e no mar, apresentar laudo técnico 
detalhado do empreendimento e apresentar PRAD; e b) TAC-2, obrigação de apresentar licenciamento ambiental e regularizar o sistema de coleta, 
transporte e destinação de resíduos sólidos (TAC 2), em área costeira (praia), situada no Município de Natal/RN, tendo em vista que: (i) conforme 
pontuado pelo membro oficiante, as várias temáticas, todas relacionadas à regularidade ambiental do empreendimento da empresa Pirâmide Palace Hotel 
em cumprimento dos TACs e perante o órgão municipal de fiscalização (Sermub), não mais persiste, pois os TACs já foram cumpridos; e (ii) a Sermub 
informou que o Alvará de reforma e ampliação do empreendimento está finalizado, não existindo em aberto qualquer apuração/fiscalização em relação 
ao empreendimento. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE 
DO SUL Nº. 1.29.000.001459/2022-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 
Nº do Voto Vencedor: 1144 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FAUNA. PESCA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar pesca em local 
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proibido, no interior do PARNA da Lagoa do Peixe, em Tavares/RS, tendo em vista que: (i) a conduta investigada não apresenta consequências negativas 
ao meio ambiente, verificando-se a suficiência da medida administrativa adotada, qual seja, aplicação de multa no valor de R$ 3.400,00 (três mil e 
quatrocentos reais); (ii) não consta do auto de infração a apreensão de pescado junto da tarrafa de pesca, o que reforça a fundamentação de que a ação do 
infrator não ocasionou grande impacto ao meio ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 88) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003364/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1100 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LOCAL PROIBIDO. MONITORAMENTO POR SATÉLITE. SISTEMA PREPS. 
LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a prática, em tese, 
do crime previsto no artigo 34, caput, c/c art. 36, ambos da Lei 9.605/98, consistente na realização de cruzeiro de pesca de arrasto pela embarcação 
Senhora do Mar, a menos de 2 (duas) milhas da costa do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 09/11/2017, local proibido para o tipo de embarcação, 
tendo em vista que: (i) ainda que não caracterizado o crime do art. 34, da Lei n. 9.605/98, por ausência de registro de pescado e desconhecida a autoria 
delitiva, necessário observar a independência entre as esferas cível e criminal (Enunciado n. 12 - 4ª CCR), sendo mister a adoção de medidas de 
compensação cível pelos danos potenciais provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 101/DF; e (ii) cabe 
provocar a autarquia ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito ainda pendente de quitação, sob pena de sua inclusão da autuada no 
Cadin, em dívida ativa ou, ainda, protesto do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do prazo prescricional 
de 05 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do STJ. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.002.000346/2017-50 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1124 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TERRENO DE MARINHA. PLANTIO DE MUDAS DE ESPÉCIE EXÓTICA 
(CASUARINA). PRAIA DE SANTA CLARA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação anônima, para apurar 
possível plantação de mudas de espécie exótica (casuarina), na praia de Santa Clara, no Município de São Francisco do Itabapoana/RJ, tendo em vista 
que: (i) a Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana informou, por meio de Relatório Técnico de Vistoria, que a) não tem conhecimento do 
plantio relatado pelo representante; b) vem realizando o trabalho de retirada das casuarinas de forma gradativa, principalmente as que estão oferecendo 
sérios riscos aos transeuntes, considerando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Defesa Civil (SEMA-SFI/RJ) tem por competência realizar 
o serviço de poda de todo o município; e c) os agentes ambientais da SEMA estão realizando monitoramentos de forma contínuas, além da realização de 
trabalhos (plantios e cercas) no intuito de que a vegetação nativa (restinga) se reestabeleça; e (ii) consignou o Membro oficiante que a) referida espécie 
invasora está presente, há décadas, na orla de vários municípios da área de abrangência da PRM Campos/RJ, o que, se por um lado, não afasta seu caráter 
nocivo à vegetação nativa, por outro indica que o seu enfrentamento implica adoção de posições estratégicas por parte das secretarias de meio ambiente, 
não sem observar a carência dos recursos nos executivos municipais; b) os elementos disponíveis na instrução não permitiram a identificação do autor 
do plantio, não havendo, ainda, na presente data, outros elementos que acrescidos indiquem investigação hábil para esse intento. 2. Impossibilidade de 
comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000225/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1180 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. PALÁCIO DE CRISTAL. OBRAS DE RESTAURO E 
REQUALIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público instaurado para apurar denúncia de que a execução das obras de restauro e 
requalificação do Palácio de Cristal teriam ocorrido sem a aprovação de Projeto de Monitoramento Arqueológico pelo Iphan, em Petrópolis/RJ, tendo 
em vista que: (i) conforme as últimas informações prestadas pelo Iphan, as intervenções sofreram interdição, porém, após visita técnica ao local no dia 
18 de março de 2021, as intervenções na portaria do Palácio e no seu banheiro público foram liberadas; as escavações, interrompidas por conta da 
necessidade de autorização do Projeto de Resgate e Monitoramento Arqueológico foram liberadas recentemente, após apresentação de referido projeto 
pelo Município de Petrópolis e a Portaria n° 34/2021 autorizou os trabalhos arqueológicos; (ii) salientou a autarquia que a construção da rampa, já 
considerando sua implantação em conformidade com o anteprojeto acatado em 2019, havia sido aprovada, de modo que não se verificou a necessidade 
de sua remoção; e (iii) questionado sobre possível dano ao patrimônio arqueológico, o Iphan aduziu que, após vistoria, concluiu que não houve danos na 
área em questão, uma vez que os materiais encontrados não estão relacionados diretamente à época da construção do Palácio de Cristal, sendo sua origem 
relacionada a entulhos e aterros externos, trazidos e utilizados com finalidade de melhorias no seu entorno ao longo dos anos. 2. Dispensada a 
comunicação do representante na hipótese de instauração do procedimento mediante representação anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.010.000004/2018-11 - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1015 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LINHA DE TRANSMISSÃO 
XINGU-NOVA IGUAÇU. OUTRA UNIDADE DO MPF. SIMPLES REMESSA. ENUNCIADO Nº 35/4ª CCR. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado 
para apurar supostas irregularidades no processo de licenciamento do Linhão Xingu- Nova Iguaçu, relativo à distribuição da energia proveniente da UHE 
Belo Monte, cuja linha de transmissão parte de Anapu no Pará até o terminal no Rio de Janeiro com cerca de 2.420 km. Via conflito negativo de 
competência entre PRM/Altamira-PA e PR/RJ, a 4ª CCR deliberou pela atribuição do procedimento a PR/RJ tendo em vista que os danos gerados pela 
implantação do empreendimento afetam mais de uma unidade da federação, verificando-se, assim, que há potencial dano de âmbito regional, o que atrai 
a competência de um dos foros das capitais dos Estados envolvidos, nos termos do art. 93, II, do CDC, bem como em razão do critério da prevenção, 
com fulcro no art. 2º da Lei 7.347/85. O Membro oficiante (PR/RJ), por sua vez, declinou das atribuições para atuar no feito à PR/DF por entender que: 
( i ) se refere à hipótese de competência concorrente das capitais dos Estados atingidos e do Distrito Federal, a teor do art. 93, II, do Código de Defesa 
do Consumidor, devendo ser aplicadas as regras do CPC; (ii) apenas 133 km da linha estão localizados no RJ; e (iii) eventual ação que viesse a ser 
proposta em face do Ibama teria de ser ajuizada no foro da sede do Instituto, em Brasília, pois a representação originária foi firmada pelo seu presidente 
e com escopo de sanar irregularidades no licenciamento ambiental. 2. Compulsando os autos, verifica-se que não é possível a análise do presente 
apuratório por considerar que o encaminhamento do feito de um órgão para outro no âmbito do próprio MPF deve ser feito diretamente pelo Membro 
oficiante por se tratar de simples remessa, não havendo obrigatoriedade de submeter a decisão à revisão da 4ª CCR, conforme o Enunciado nº 35/4ªCCR. 
Destaco que a apreciação dessa Câmara será necessária em hipótese de discordância do Membro destinatário, acaso configurado o conflito negativo de 
atribuições. Precedente: IC 1.34.012.000794/2020-91 (601ª SO - Dr. Julieta). 3. Voto pelo não conhecimento da declinação de atribuições e retorno dos 
autos à origem. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ 
Nº. 1.30.010.000098/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do 
Voto Vencedor: 1201 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
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PERMANENTE. OCUPAÇÃO E MEDIAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP) DO RIO PARAÍBA 
DO SUL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de peças extraídas do IC nº 1.30.010.000245/2006-27, para apurar a regularidade 
ambiental e possível ocupação e degradação de faixa marginal de proteção do rio paraíba do sul situada à Rua Antônio Graciano da Rocha. Nº 1100, Vila 
Maria, conformidade ambiental locacional do escritório e garagem da empresa Auto Comercial Barra Mansa Ltda (antiga empresa prestadora de 
transporte público municipal), regularidade ambiental da operação da empresa Triecon de Barra Mansa Construções Ltda (atual prestadora do serviço 
público de transporte coletivo de ônibus), além da recuperação do passivo existente e a compensação ambiental pelos ilícitos praticados no local, no 
Município de Barra Mansa/RJ, tendo em vista que: (i) Relatório do Inea informa que a empresa Auto comercial encerrou suas atividades de transporte 
público municipal, deixando de operar a atividade de manutenção de frota de ônibus, pintura, acondicionamento de óleo lubrificante e combustível, 
passando a ocupar apenas uma pequena área no local, que funciona apenas seu escritório e garagem para 03 (três) ônibus, sem interferir na FMP 
demarcada, não mais sendo exigível o licenciamento ambiental da empresa em tais circunstâncias, além de o local onde funcionava a garagem já 
apresentar regeneração da vegetação; (ii) os autos informam que está afastada a possibilidade de interferências negativas à FMP e às águas do rio Paraíba 
do Sul em decorrência de eventuais contaminações. Isso porque foram realizadas 8(oito) sondagens e instalados 8(oito) poços de monitoramento, 
concluindo-se haver concentração pontual e retirada do solo, em área localizada atrás da lavagem de peças da oficina mecânica da empresa, não atingindo 
a FMP, sem dano ou perigo de dano à faixa. O membro oficiante informa que esse fato e a ausência de tratamento de efluentes com lançamento na rede 
coletora municipal foi comunicado ao MPRJ, para adoção de providências; (iii) quanto à recuperação da FMP, os autos revelam que houve a emissão da 
Autorização Ambiental (AA) nº IN0512051, em favor da Empresa Triecon de Barra Mansa construções Ltda EPP, em 28/01/2020, referente ao Projeto 
de Restauração Florestal, com espécies nativas da Mata Atlântica, em uma área total de 1,05 ha (10.500m²), por considerar adequado o plantio de 1700 
(um mil e setecentas) mudas, pois suficientes para a restauração florestal da área, cabendo a esse órgão ambiental o acompanhamento do Projeto. Além 
disso, o termo de quitação da restauração florestal será emitido pelo INEA ao fim de 4 anos contatos a partir da implantação e após alcançar conceito 
igual ou superior a 8 anos; e (iv) com a desmobilização da APP, demarcação da FMP e execução do plantio das mudas, a tendência é que a área degradada 
venha a se restaurar. 2. Quanto ao aspecto criminal, o membro oficiante apontou que não houve indícios de conduta dolosa, negligente, imprudente ou 
de imperícia pelas empresas envolvidas na questão. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 93) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002162/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1083 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS. 1. Não cabe o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para 
apurar e adotar as medidas necessárias para a implementação da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei nº 
12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) o argumento trazido pelo 
Procurador oficiante foi de "duplicidade de atuação" ao argumento de que o MP do Estado de Santa Catarina possui em seu site informações sobre o 
programa "Lixo Nosso de Cada Dia", contudo, o referido programa do MP Estadual refere-se à "recuperação de áreas degradadas pelos lixões irregulares 
até então existentes e de destinação adequada dos resíduos sólidos, mediante a instalação de aterros sanitários", ou seja, tem como objetivo combater a 
inércia do Poder Público Municipal, não havendo relação com a implementação da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 
1º, da Lei nº 12.305/2010; (ii) a Logística Reversa das Embalagens em geral tem como objetivo a participação do Setor Empresarial no retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos; e (iii) recomenda-
se observação à RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPE/MPC nº 01/2020, contida nos presentes autos. 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 
1.33.001.000525/2019-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1142 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CONTINUIDADE DA 
ATIVIDADE DE LAVRA. CONCOMITANTE À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. ADITAMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA Nº 01/2019. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de colher elementos para viabilizar eventual aditamento 
ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2019, celebrado no âmbito do IC nº 1.33.001.000081/2019-50, de forma a permitir a continuidade da atividade 
de lavra até então realizada, concomitante à recuperação da área degradada, tendo em vista, conforme consignou o Membro oficiante: (i) a inviabilidade 
de celebração do referido aditamento, nos termos propostos pelo PRAD apresentado pelo empreendedor; (ii) o IMA/SC informou que "o PRAD 
apresentado pelo empreendedor só poderá ser executado com a supressão de vegetação em estágio médio de regeneração natural [...], e que para fins de 
atividades minerárias, somente será admitida mediante o licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de EIA/RIMA [...]", conforme 
Informação Técnica IMA/CVI n° 101/2021; e (iii) o estabelecido no referido TAC, em especial na cláusula 2.12, de que a área degradada deveria ser 
inteiramente recuperada, e quanto a área remanescente do título minerário, para ser explorada, dependeria da elaboração de EIA/RIMA, como exige a lei 
da Mata Atlântica, o que não foi elaborado pelos interessados, em função da complexidade que o envolve e dos custos financeiros requeridos, pelo que 
não subsistem providências a serem tomadas no presente feito. 2. Pontuou o Membro oficiante que o cumprimento do referido TAC vem sendo 
acompanhado no âmbito do Procedimento Administrativo nº 1.33.001.000427/2019-10, no qual todas as questões afetas à área degradada poderão ser 
debatidas e solucionadas. 3. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do 
CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000108/2021-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1103 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, terraplanagem e construção de 
residência unifamiliar, sem autorização do órgão competente, em Área de Preservação Permanente de restinga fixadora de dunas e em Terreno de 
Marinha, na Rua Solidade, lotes 09 e 10, Quadra 10, Morro dos Conventos, Município de Araranguá/SC, tendo em vista que: ( i ) o objeto deste 
procedimento foi integralmente judicializado na ACP n. 5004455-21.2022.4.04.7204 proposta pelo MPF, objetivando a demolição da construção (e 
eventuais benfeitorias/edificações) e a recuperação ambiental integral da área degradada, conforme cópia da petição inicial, anexa em cumprimento ao 
Enunciado 11 da 4ª CCR; (ii) na esfera criminal, consta a existência do PIC nº. 1.33.003.0000398/2018-95, que apura os presentes fatos. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002329/2022-85 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1159 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). DEIXAR DE DECLARAR ATIVIDADE RELATIVA A ÓLEO LUBRIFICANTE. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar ilícito quanto à apresentação de informação ambiental parcialmente omissa em sistema 
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oficial de controle, ao deixar de declarar a atividade de fabricação ou importação de óleo lubrificante acabado (código 15-2 ou 18-13) em inscrição ativa 
no Cadastro Técnico Federal, ocorrida em São Paulo/SP, tendo em vista que: (i) se trata de irregularidade formal caracterizada como infração 
administrativa, nos termos dos arts. 70, §1º e 72, II, da Lei 9.605/98; (ii) a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso 
concreto, com fulcro na Orientação nº 01/4ª CCR; e (iii) quanto ao âmbito civil, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental que adotou 
medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio de multa. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS 
CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000275/2018-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 508 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. ADC N 42, 
ADIs Nº 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RESPEITO ÀS DECISÕES DO STF. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa supostamente 
considerada área de preservação permanente de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de água 
concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, consistentes na construção de um platô de 900 
(novecentos) metros quadrados e uma casa inacabada, ocupando 100 (cem) metros quadrados, às margens da UHE de Paraibuna e inseridas na Área de 
Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no Município de Paraibuna/SP. 2. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, 
tendo em vista que: (i) conforme consta dos autos (IT 087/2019 do CTRF da 7ª Região), as intervenções estão acima da cota máxima maximorum da 
UHE, que é de 716,5 (setecentos e dezesseis vírgula cinco) metros de altitude, portanto, fora da área de preservação permanente do reservatório artificial, 
em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal); e (ii) o disposto no art. 62 do novel codex passou a considerar como 
faixa de área de preservação permanente desses reservatórios artificiais a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; 
e (iii) o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a 
constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 
1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na 
ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões 
monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, 
com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI Nº. 1.34.014.000336/2011-41 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 1089 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade ambiental 
em razão da construção de um Centro de Convenções perpetrada pela Administração Municipal na APP do Rio Paraíba do Sul, em Guararema/SP, 
iniciado há mais de dez anos e após o retorno dos autos para diligências, quais sejam, compensação ambiental ou instauração de ACP, (560ª SO), tendo 
em vista: (i) a celebração de TAC entre a Municipalidade e o MPF para a criação de um Parque Urbano Municipal perfazendo 39.310 m2 , bem como o 
desenvolvimento de Projeto Pedagógico relativo à educação ambiental para a formação e capacitação dos professores da rede municipal; e (ii) a 
instauração de PA de Acompanhamento para monitorar o citado pacto ajustado, não se vislumbrando a necessidade de adoção de outra medida 
extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000100/2022-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1072 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DESCOMISSIONAMENTO DE TORRE DE TV. FLORESTA NACIONAL DE 
IPANEMA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual infração ambiental praticada pela TV Aliança Paulista 
Ltda, consistente no descomissionamento da torre, antena e infraestrutura de telecomunicação situada na Floresta Nacional de Ipanema/SP, município de 
Iperó/SP, sem a competente e prévia licença ambiental, tendo em vista que: (i) o Relatório de Fiscalização do IBAMA aponta a ocorrência de infração 
administrativa sem, contudo, haver nos autos prova da materialidade de crime ambiental, uma vez que os fatos apresentados não foram relacionados a 
danos ambientais (ainda que potenciais) à FLONA Ipanema; e (ii) a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso concreto, 
uma vez que foram mínimas as consequências para o meio ambiente, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos 
termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo ou omissão do órgão 
ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
1.34.024.000024/2019-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1175 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 01). 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 01, 
de propriedade de I. L., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município 
de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em 
processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente 
apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da 
área; (iii) determinou o Membro oficiante: a) a juntada de cópia da presente promoção de arquivamento aos 20 procedimentos que possuem objeto 
semelhante; e b) a extração de cópia integral do presente feito e a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades 
não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69) para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, 
visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso 
necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
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1.34.024.000085/2017-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1075 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago 
Encantado, nº 72, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação 
da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas 
conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências 
realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do 
procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 
e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 102) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000095/2017-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1074 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO 
GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de 
intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 258 (parte), entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, 
iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências 
noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA 
de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, 
deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar 
como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o 
julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do 
Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-
se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit 
actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 
4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, 
Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 
42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000407/2017-85 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 888 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. DESMATAMENTOS. 
OCUPAÇÃO IRREGULAR. ABATE DE ANIMAIS. INVASÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de 
ocupação irregular, desmatamentos e abate de animais, por invasores, no Loteamento Todos os Santos, zona rural de Miracema do Tocantins/TO, à 
margem esquerda do lago da UHE Luis Eduardo Magalhães, tendo em vista que: (i) a concessionária da UHE, Investco S. A., informou que foram 
ajuizadas diversas demandas possessórias, 'tendo a empresa obtido êxito em todas e nelas já havendo iniciado as correspondentes fases executivas, ocasião 
em que pugnou pelo cumprimento de sua reintegração de posse no terreno de forma conjunta, visando assim extirpar a ilegal ocupação perpetrada pelos 
invasores'; (ii) ainda conforme a concessionária, a área que a representante alega ser de sua propriedade não pertence ao seu domínio, mas sim à Investco, 
conforme já reconhecido no processo 5000363- 62.2011.827.2725; e (iii) foi determinado o envio ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) de 
dados dos ocupantes que constam o nome dos autos judiciais, ajuizados pela concessionária, com recomendação de autuação, excetuando-se aqueles que 
não estiverem em áreas contempladas pela nova definição de APP dos reservatórios artificiais, de acordo com o Novo Código Florestal. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com a determinação de instaurar PA de Acompanhamento para o acompanhamento das fiscalizações realizadas pelo Naturatins a partir 
dos dados remetidos pelo MPF nesses autos. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 
1.14.000.001984/2014-17 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1204 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. RETORNO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. CONVENTO DO CARMO. 
ACESSO GRATUITO PELO PÚBLICO AO HOTEL PESTANA CONVENTO DO CARMO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar impedimento ao acesso público e gratuito ao patrimônio histórico-cultural do Hotel Pestana 
Convento do Carmo em Salvador, tendo em vista que, após a continuidade das investigações, com a realização de novas diligências determinadas na 512ª 
SO, em 20/09/2017: (i) foi incluída em dispositivos contratuais pela Província Carmelitana, a previsão de acesso pelo público externo não hóspede ao 
acervo e áreas históricas do Convento do Carmo, conforme pontuou o membro oficiante; (ii) os autos revelam que a empresa Província Carmelita de 
Santos Elias, exploradora econômica do Convento do Carmo Pestana Hotel Group, atualmente disponibiliza visitas guiadas à igreja e sacristia, bem como 
às salas de exposição que integram o complexo do museu, sedo que a igreja está aberta ao público e a sacristia e o museu podem ser visitados mediante 
prévio agendamento, ainda que o local esteja em obras; (iii) eventuais irregularidades quanto ao acesso ao local, em razão de reforma e preservação do 
Convento das dependências do Carmo e de seu acervo, provocadas pelo antigo locador Pestana Hotel Group Brasturinvest Turísticos S/A, já são objeto 
de ação judicial, nos termos informados pela Província Carmelitana de Santos Elias; (iv) em razão de o Convento do Espinheiro estar assumindo a 
exploração econômica das instalações hoteleiras, o membro oficiante determinou a instauração de PA para acompanhar o andamento das providências 
adotadas pela Província Carmelita do Santo Elias no sentido de promover o acesso público ao patrimônio histórico-cultural do Convento do Carmo em 
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Salvador/BA, especialmente após a assunção pelo Convento do Espinheiro das instalações hoteleiras para fins de exploração econômica. 2. Representante 
não comunicado acerca da promoção de arquivamento em razão de seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000184/2010-37 - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1168 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. CRIADOURO. CARCINICULTURA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
regularidade ambiental dos empreendimentos de carcinicultura situados no entorno da Resex Canavieiras/BA, nesse município e iniciado há mais de 11 
anos, tendo em vista: (i) a judicialização do objeto por meio de ação civil pública em atendimento ao Enunciado nº 11/4ª CCR, conforme verificado nos 
autos; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar a legalidade de atividade relativa à produção de camarões, inexistindo, portanto, 
fundamentos legais para a continuidade do feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 
1.19.000.001319/2021-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1176 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUTOS REMETIDOS PELA 6ª CCR. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais ocasionados por fazendeiros no território 
quilombola Alta Floresta, do Povoado Caiçara, em Fortuna/MA, tendo em vista que: (i) a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão 
encaminhou relatório de fiscalização no local sob investigação, onde se constataram diversos pontos de supressão vegetal pelo uso de motosserras, bem 
como por queimadas; (ii) segundo morador da localidade, existem diversas espécies de madeira na região de Alta Floresta, dentre elas, o jacarandá, em 
extinção, o que justifica, portanto, o retorno dos autos em diligências para a averiguação dos citados danos ambientais, com a consequente 
responsabilização dos responsáveis. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.000604/2022-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1130 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada a partir de comunicação do ICMBio, 
na qual informa sobre queima irregular de 45,71 hectares de área de pastagem exótica ocorrida em fazenda localizada dentro dos limites do Parque 
Nacional da Serra da Bodoquena, em Bonito/MS, tendo em vista que: (i) a queima ocorreu em fazenda com regularização fundiária não formalizada (não 
indenizada), nos limites do PARNA da Serra da Bodoquena; (ii) o órgão ambiental fiscalizador informou que o infrator havia feito aceiro no limite com 
a mata antes de iniciar a ação, o que contribuiu com que o fogo não atingisse a vegetação nativa; (iii) o fogo ficou restrito às áreas de capim exótico 
(braquiária); (iv) trata-se de uma área já totalmente antropizada (utilizada para atividade produtiva); (v) a recuperação da área será efetivada quando da 
indenização da propriedade pela União; e (vi) na esfera criminal, evidencia se a total falta de indícios da prática de infração penal, a permitir a instauração 
de procedimento investigatório criminal ou inquérito policial. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001131/2022-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1203 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. AVES. INSERÇÃO 
DE INFORMAÇÃO FALSA. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE (SISPASS). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar possível fraude em sistema de controle de fauna (Sispass), atribuída a J. B. P F., consistente na inserção de informações inconsistentes sobre 
mudança de endereço do criadouro, sem apresentar a devida documentação comprobatória, no Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que a 
persecução penal pode ser obstada uma vez que as consequências para o meio ambiente foram mínimas, considerando as circunstâncias do caso, tornando-
se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, já que o autuado teve sua atividade embargada, nos termos da Orientação nº 01/4ª 
CCR. 2. Quanto ao aspecto cível, não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas para coibir o ilícito, 
como aplicação de multa e o embargo da atividade, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a adoção 
de medidas adicionais no âmbito do MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.002808/2019-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1186 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DE LAGOA SANTA. CONSTRUÇÃO DE CLUBE. DANOS AMBIENTAIS. TAC NÃO CELEBRADO. 
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o andamento do Processo n° 
1002446-73.2019.4.01.3800, em curso perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado de Minas Gerais, relativo à Ação Civil Pública promovida 
pelo MPF em desfavor do Município de Belo Horizonte, visando obter a reparação integral dos danos ambientais provocados pelo Clube Campestre 
Fazenda das Mangueiras (Lagoa Acqua Park), também conhecido como Clube do Servidor, o qual está inserido na Área de Proteção Ambiental Carste 
de Lagoa Santa, unidade de conservação federal, tendo em vista que: (i) em que pesem os esforços empreendidos, não foi possível a pactuação de acordo 
entre as partes para solucionar consensualmente a questão; e (ii) não há razão para continuidade do acompanhamento da ACP nestes autos, considerando-
se o efetivo e regular acompanhamento da demanda perante o Poder Judiciário, tornando esse procedimento mero espelho do que se produziu nos autos 
judiciais. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003579/2016-15 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1274 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. DESCOMISSIONAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil público instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração para apurar a segurança e 
estabilidade da barragem denominada Dique Minervino (Sistema Pontal), de Categoria de Risco (CRI) baixo e Dano Potencial Associado (DPA) alto, 
operada pela empresa Vale S/A, em Itabira/MG, tendo em vista que: (i) foi juntado aos autos Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e a empreendedora Vale S.A., com interveniência da ANM, tendo por escopo, em síntese, a 
descaracterização das barragens de mineração Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III, Grupo, Área IV, Baixo João Pereira, Dique Auxiliar (5 MAC), 
Campo Grande, Dique IA (Conceição), Dique 1B (Conceição), Ipoema, Dique 2 (Pontal), Dique 3 (Pontal), Dique 4 (Pontal), Cordão Nova Vista (Pontal), 
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Minervino (Pontal), Vargem Grande, B3/B4, Xingu, Doutor e Sul Superior, (todas alteadas pelo método construtivo a montante), nos termos do art. 13, 
§ 2º, da Lei Estadual 23.291/2013, que determina a descaracterização de todas as barragens a montante então instaladas, estando o acordo, firmado em 
24 de fevereiro de 2022, em fase de cumprimento das obrigações estipuladas; e (ii) foi instaurado PA de Acompanhamento, tendo por objeto ̀ Acompanhar 
o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC celebrado no IC nº1.22.000.003579/2016-15, contendo a seguinte ementa: APURAÇÃO 
DA SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA BARRAGEM DENOMINADA DIQUE MINERVINO, LOCALIZADA EM ITABIRA/MG, OPERADA 
PELA EMPRESA VALE S/A'. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003750/2018-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1202 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. 
JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularização da faixa de domínio do antigo ramal ferroviário 
de Águas Claras, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte/MG, objetivando a construção de um parque linear na região, em área de preservação ambiental, 
tendo em vista a judicialização da questão, comprovada pela juntada nos presentes autos da petição inicial da ACP nº 1010301- 98.2022.4.01.3800, 
atualmente em trâmite na 12ª Vara Federal em Belo Horizonte/MG. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.004434/2021-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1236 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA. RESERVA AVÁ-GUARANI DO OCOY. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado a partir de peças de informações da Polícia Federal (Notícia-Crime nº 2021.0003614-DPF/FIG/PR arquivada), em se que apurava 
a prática de crimes ambientais em razão de possível desmatamento ocorrido na reserva indígena Avá- Guarani do Ocoy, entre os dias 04 e 07 de novembro 
de 2020, em Foz do Iguaçu/PR, tendo em vista que: (i) conforme laudo pericial acostado nos autos, não foi possível identificar um desmatamento de 
corte raso para extração de madeira ou para uso do solo em cultivo agrícola, em que pese haver alteração da vegetação entre os dias 03 e 08 de novembro 
de 2020 na reserva indígena, fato que gerou queimada e alerta de queimada pelo sistema Planet; (ii) a autoridade policial pontuou que o alerta de queimada 
pode ter sido causado por incêndio florestal através da queima de vegetação rasteira e pela queda de folhas secas das árvores maiores afetadas pelo calor 
do incêndio, a qual vem se recompondo gradualmente com o tempo; e (iii) o membro oficiante pontuou não ser possível constatar a autoria do ilícito, 
dada a coletividade que habita no local, além de não haver indícios de prática de conduta delituosa. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com determinação de 
remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002956/2021-
17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1224 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. POLUIÇÃO. ÁREA DEGRADADA. ILHA DE 
FERNANDO DE NORONHA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade na coleta e transporte de lixo 
no interior da Ilha de Fernando de Noronha, consistente na ausência de utilização de caminhão adequado para a carga de lixo urbano, bem como no 
inadequado acondicionamento/embarque de big bags (contendo o lixo a ser transportado nas embarcações ao continente) no píer do porto de Santo 
Antônio, porquanto supostamente sem observância das normas técnicas, que provocaria poluição, por meio do derramamento de chorume no pátio do 
porto, tendo em vista q u e : (i) por ocasião de vistorias regulares, a Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha ATDEFN não 
constatou qualquer irregularidade no embarque/acondicionamento dos big bags ou vazamento de chorume, estando regular o carregamento de lixo na 
ilha, o qual é feito por meio de caminhão adequado, que efetua o transbordo no cais, mantendo uma distância mínima entre a embarcação utilizada e o 
píer; (ii) o ICMBio - Noronha (APA de Fernando de Noronha e Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha), não identificou dano em unidade 
de conservação ambiental. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-
CSMPF 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-
MIRIM Nº. 1.28.000.001592/2021-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1152 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. POSSÍVEL 
EXTRAÇÃO IRREGULAR. RIO PIUM. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta extração 
irregular de areia do leito do Rio Pium, conduta que poderia configurar os delitos do art. 55 da Lei nº 9.605/98 e 2º da Lei nº 8.176/91, pelo proprietário 
do estabelecimento River Park Pium, em Parnamirim/RN, tendo em vista que: ( i ) o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (Idema) informou que a areia extraída não foi comercializada, mas utilizada nas instalações do empreendimento River Park Pium; (ii) 
a ANM informou que, em vistoria no local, não constatou indícios de atividade de extração irregular de areia; (iii) segundo a SPU, o imóvel do 
empreendimento River Park Pium não está inserido em bem da União, estando a propriedade situada em terras interiores, sem a presença de rios federais 
ou cursos d'água com influência de maré; (iv) o empreendedor firmou Termo de Compromisso com o Idema, em que assumiu o compromisso de 
protocolar pedido de Licença de Regularização; (v) concluiu o Membro oficiante que não houve atividade de extração mineral ilegal, mas operação 
pontual de desassoreamento do rio, cujo produto foi utilizado em obras do empreendimento e sem intenção de comercialização. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000007/2021-08 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1125 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA PONTA DO MEL. FALÉSIAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE 
AREIA BRANCA/RN. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ocupação irregular da praia de Ponta do Mel (região 
de falésias), no Município de Areia Branca/RN, mediante cercamento e impedimento de acesso da população à praia, tendo em vista que: (i) após 
diligências do Instituto de Defesa do Meio Ambiente (Idema), não houve constatação de irregularidade na área da praia, sem identificação de 
desmatamento ou construções irregulares, nem a presença de posseiro no local mencionado na representação; e (ii) a ocupação irregular das falésias da 
APA estadual Dunas do Rosado já está judicializada, por meio da Ação Civil Pública n. 0807160-54.2018.4.05.8401 proposta pelo MPF e em curso 
perante a 10ª Vara Federal/RN. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
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homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000160/2019-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1237 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
INTERVENÇÃO IRREGULAR EM BEM TOMBADO. CASA VON EYE. NOVO HAMBURGO/RS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público 
instaurado para apurar intervenção irregular (obras) em imóvel localizado em área tombada pelo Iphan, denominado "Casa Von Eye", situada à Rua 
Mauá, nº 217, Bairro Hamburgo Velho, Município de Novo Hamburgo/RS, tendo em vista que: (i) o proprietário regularizou o imóvel em conformidade 
com as diretrizes requeridas pelo Município de Novo Hamburgo e Iphan, nos termos do parecer final do laudo de fiscalização F00008.2022.RS (SEI 
3303884) e da Nota Técnica nº 6/2022/COTEC IPHAN-RS/IPHAN-RS (SEI 3273371); e (ii) os autos revelam que os danos causados, referentes ao 
patrimônio material do imóvel, foram reparados, restituindo-se a configuração arquitetônica do conjunto tombado, sem implicar lesão a valores da 
coletividade. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001859/2016-15 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1249 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FAIXA DE AREIA E ESPELHO D'ÁGUA. CONSTRUÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais em razão de construções promovidas em faixa de areia e espelho d'água, em áreas localizadas na 
Rua João Cruz Neto, n. 138 e 144, bem como na Rua Miguel Correa, n. 52 e 53, na Ilha da Madeira, Município de Itaguaí/RJ, tendo em vista que: (i) 
relativamente aos imóveis localizados na Rua João Cruz Neto, n. 138 e 144, houve a judicialização por meio das ACPs n. 5027822- 40.2019.4.01.5101 
e 5032839-57.2019.4.02.5101, respectivamente e, quanto ao imóvel da Rua Miguel Correa, n. 53, a questão foi judicializada mediante a ACP n. 5095794- 
56.2021.4.02.5101, todas objetivando a remoção das estruturas, estando o objeto deste procedimento integralmente abordado pelas petições iniciais, nos 
termos do Enunciado 11-4ª/CCR; (ii) a estrutura da Rua Miguel Correa, n. 52, foi demolida pela empresa adquirente do imóvel, sendo que, quanto ao 
muro que ali permaneceu, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Relatório Técnico de Vistoria 06/22, informou se tratar de muro de 
arrimo, o qual não restringe o acesso a área ou a faixa de areia e não impacta negativamente o meio ambiente, ao contrário, a sua demolição é que traria 
consequências ambientais negativas, pois ele se destina a conter o aterro de uma área de planície (diversamente do que ocorre em muro convencional), 
além disso, a vegetação nativa da área onde houve a demolição das estruturas (na faixa de área e espelho d'água) está em pleno processo de regeneração. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000089/2021-
81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1104 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DE CÓRREGO. ZONA 
COSTEIRA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa Catarina para atuar em inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais, 
em razão de duas construções (Casa da Piscina e Casa dos Passarinhos) em Área de Preservação Permanente de curso d'água (próxima a uma Cachoeira), 
localizada no Morro da Encantada, no Município de Garopaba/SC, tendo em vista que: (i) o Ima informou que as construções estão fora da poligonal da 
APA da Baleia Franca; (ii) a SPU informou que os imóveis em questão não interferem em terreno de marinha; (iii) ausente dano efetivo ou potencial a 
bem de domínio da União, a interesse federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, conforme o art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 5 da 4ª CCR. 
Precedentes: 1.33.007.000226/2021-87 (Voto nº: 368/2022/4ª CCR, 601ª Sessão Revisão-ordinária - 23.2.2022 ) e 1.29.023.000103/2019-56 (569ª Sessão 
Ordinária, de 03/06/2020). 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000279/2016-31 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1109 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. 
CONSTRUÇÃO TOMBADA. CIDADE DE LAGUNA/SC. RESTAURAÇÃO EFETIVADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a deterioração do prédio denominado Casa Candemil, imóvel tombado pelo Iphan, localizado no Centro Histórico de Laguna/SC, bem como a 
falta de manutenção do acervo de documentos históricos mantidos no prédio, tendo em vista que: (i) conforme informações prestadas pelo Iphan, as obras 
de restauração do prédio iniciaram em fevereiro de 2018 e terminaram em dezembro do mesmo ano, conforme projeto contemplado pelo Programa PAC 
das Cidades Históricas; (ii) o Iphan referiu que os documentos do acervo documental do Arquivo Público Municipal de Laguna/SC foram higienizados, 
restaurados e catalogados por meio da execução do Contrato 02/2019, firmado entre a autarquia federal e a Empresa Núcleo Básico Tecnologia e 
Informação; e (iii) o acervo documental está sob responsabilidade da Fundação Lagunense de Cultura, encontra-se disponível para consulta pública no 
Arquivo Público Municipal - Casa Candemil, não se vislumbrando, ao menos neste momento, omissão do serviço público federal nem a necessidade de 
adoção de qualquer outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão da ausência 
de dados para contato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000173/2019-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1108 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. SANEAMENTO. DRENAGEM PLUVIAL. OBRA IRREGULAR. DANO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível dano à rede de drenagem pluvial do Município de Porto Belo/SC decorrente de 
edificação clandestina no perímetro urbano, tendo em vista que o local do fato não é bem da União, nem a obra atinge corpo hídrico de domínio federal, 
área de preservação permanente, terra indígena ou unidade de conservação federal, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da 
União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 
2. Voto pelo conhecimento do arquivamento como declinação de atribuições e sua homologação, com determinação de notificação do representante, nos 
termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio 
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 
1.34.006.000147/2015-09 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1147 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CONCESSÃO DE LAVRA. ÁREA SUJEITA À 
INUNDAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE TAIAÇUPEBA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
público instaurado para apurar suposta omissão do DNPM (atual ANM) no sentido de exigir da empresa M. M. Ltda., no processo administrativo 
820.528/1987, o plano de fechamento da mina e desocupação da área sujeita à inundação para ampliação do Reservatória de Taiaçupeba, em decorrência 
da grande demanda de uso de água na Região Metropolitana de São Paulo, tendo em vista que: (i) a ANM informou que a empresa M. M. Ltda. apresentou 
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no Processo 820.528/87 o Plano de Fechamento de Mina (PFM), o qual foi considerado satisfatório pela área técnica da autarquia; (ii) o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), além de ingressar com o requerimento do bloqueio das poligonais minerárias, informado pela ANM, conforme 
previsão normativa (Processo DNPM nº 920.426/16), também acabou por ajuizar a Ação de Reintegração de Posse 1004141- 85.2014.8.26.0606 em face 
da empresa M. M. Ltda., sob a área então desapropriada, na qual foi celebrado termo de acordo judicial, com intervenção da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP), tendo por objetivo encerrar o litígio por meio da composição amigável, mediante ajuste de cláusulas que 
incluem a desocupação da área sujeita à inundação para ampliação do Reservatório Taiaçupeba. Referida transação foi homologada judicialmente, 
conforme se observa das cópias da ação reintegratória, anexadas aos autos, de forma que o problema pertinente à desocupação da área pela mineradora 
foi integralmente abrangido na ação, nos termos do Enunciado 11 - 4ª CCR; (iii) no âmbito criminal, a conduta dos servidores do antigo DNPM foi objeto 
de apuração no Procedimento 1.34.006.000146/2015-56 (8º Ofício da PRM/Guarulhos), por meio do qual restou constatado que órgão fiscalizador não 
se omitiu nem praticou nenhuma irregularidade com relação ao pedido de fechamento da mina e da desocupação da área que estaria sujeita à inundação 
em decorrência da ampliação do citado reservatório; (iv) conforme concluiu o membro oficiante, não se observa omissão por parte do órgão fiscalizador, 
pois atuou nos limites de sua competência e esclareceu o DAEE acerca da necessidade de observância de normas do Código de Mineração, uma vez que 
a mineradora atuava sob regime de concessão, decorrente da Portaria de Lavra nº 331/97. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000562/2021-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 1229 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. PRAIA DE MONGAGUÁ. SUPOSTO ABANDONO E MÁ CONSERVAÇÃO. PRESENÇA DE QUIOSQUES NA PRAIA. 1. Não cabe 
o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades na praia de Mongaguá/SP no que diz respeito à notícia de 
presença irregular de quiosques sobre a praia de Mongaguá/SP, tendo em vista a necessidade de diligenciar o órgão ambiental competente a fim de que 
realize fiscalização e esclareça se os quiosques presentes na região possuem autorização ou licença para funcionamento e/ou sejam adotadas demais 
providências cabíveis para sanar eventuais irregularidades constatadas. 2. Cabe o arquivamento do procedimento preparatório relativo à notícia de 
abandono e má conservação da orla da praia de Mongaguá, que estaria com muretas destruídas e sujeira excessiva, tendo em vista que: (i) a Prefeitura de 
Mongaguá informou, em síntese, que a região fora atingida por fortes ressacas que causaram estragos na orla da praia, porém, que já deu início ao 
processo de reforma da orla com a atuação de equipes de serviços externos que trabalham na remoção de areia e detritos das calçadas e pistas de rolamento, 
além de retirada de entulhos, desentupimento de tubulações e bueiros e contenção de erosão nas áreas mais tingidas pela ação das ondas; e (ii) a Prefeitura 
encaminhou cópia do pedido de liberação de recursos para início das obras, cópia da nota de empenho e do termo de contrato firmado entre a empresa 
vencedora do processo licitatório e o referido município para as obras em questão. 3. Voto pela homologação parcial do arquivamento, com retorno dos 
autos para diligências, conforme item 1. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 
1.34.014.000165/2019-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1219 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADADA. APA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
público instaurado para apurar a construção em alvenaria não continuada (vigas, colunas e uma laje pré-moldada) de aproximadamente 49 (quarenta e 
nove) m², sem autorização do órgão ambiental competente, sobre APP (curso d'água inferior a 10 m), na APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul, em São 
José dos Campos/SP, tendo em vista que: (i) a responsável pela construção foi denunciada na Ação Penal nº 0000377-09.2019.403.6103, a qual foi 
suspensa nos termos do artigo 89 da Lei nº 9099/95, tendo como uma das condições a serem atendidas no período de prova a recuperação ambiental da 
área degradada; e (ii) a denunciada comprovou o cumprimento integral dos termos do sursis processual, acarretando a extinção de sua punibilidade, 
conforme sentença anexada aos autos, restando comprovada a recuperação da área degradada, por meio da execução de Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental firmado com a Secretaria de Meio Ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração do 
procedimento mediante representação anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000030/2019-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1253 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 05). 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 05, 
de propriedade de J. A. B., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município 
de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em 
processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente 
apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da 
área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 
1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento 
junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos 
procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000041/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1181 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 
CHECHI (LOTE 12). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica 
em área de preservação permanente, no lote 12, de propriedade de R. H. F., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado 
Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou 
que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro 
oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por 
via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras 
Atividades não sujeitas ao Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022- 69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do 
Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o 
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referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em 
questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
1.34.024.000052/2019-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1256 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 25). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 25, de propriedade de L. B., de um total 
de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: 
(i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária 
junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a 
regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implica em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022- 69), para 
acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos 
ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação 
a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000115/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº 
do Voto Vencedor: 1210 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PETROBRAS. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. GASODUTO CARAGUATATUBA - TAUBATÉ - 
GASTAU. PRÉ- SAL BACIA DE SANTOS. LITORAL NORTE DE SP. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público instaurado para apurar o 
cumprimento das condicionantes 2.10 e 2.13 da LI 573/2008, e 2.1 letra 'e' da LO 1013/2011, bem como a devida autuação do empreendedor quanto ao 
não cumprimento de condicionantes que lhe foram impostas, referente ao Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté - GASTAU (processo IBAMA 
02001.005436/2005-23), no Litoral Norte de São Paulo, tendo em vista que: (i) a DIPRO/IBAMA informou que lavrou Auto de Infração (processo 
administrativo 02006.002219/2019-37), pelo descumprimento da condicionante 2.10, cujo teor é 'Apresentar em 60 (sessenta) dias mapa contendo a 
localização dos pontos de monitoramento da qualidade das águas superficiais (incluindo pontos nos cursos d'água a jusante dos bota-foras) com previsão 
de realização de campanhas mensais nos pontos da represa até a finalização da readequação da estrada e nos pontos afeitos aos bota-foras até a finalização 
da utilização dos mesmos'; (ii) quanto à condicionante 2.13 da LI 573/2008 - 'obter, junto à Superintendência do Ibama no Estado de São Paulo a 
autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre para eventual resgate de fauna e apresentar antes do início da atividade de supressão de 
vegetação', a DIPRO/IBAMA entendeu não haver elementos suficientes para caracterizar a infração ambiental descrita no art. 66, II do Decreto 
6.514/2008; (iii) em relação à Condicionante 2.1., 'e', da LO nº 1.013/2011 - 'dar continuidade a execução dos Programas Ambientais, encaminhando 
relatório com periodicidade anual, com exceção daqueles que exigem frequência distinta: e) Programa de Proteção, Conservação e Monitoramento de 
Espécies Cinegéticas', a DIPRO/IBAMA informou que cumprimento desta condicionante será analisado no parecer de Renovação da referida licença; (i 
v ) consoante concluiu o Membro oficiante, as condicionantes da licença de instalação em epígrafe foram devidamente analisadas e as que receberam 
avaliação de descumprimento foram autuadas pelo órgão ambiental licenciador; e (v) acentuou que o acompanhamento pelo MPF de todas as 
condicionantes e licenças ambientais do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos se mostra tecnicamente inviável, sendo que algumas das licenças ambientais 
referentes à Etapa 1 de exploração do Pré-sal na Bacia de Santos e emitidas no ano de 2011, com validade de 5 anos, até o momento, não foram renovadas, 
encontrando-se pendentes de análise pelo órgão ambiental, enquanto as Etapas 2 e 3 estão em plena operação e o processo de licenciamento ambiental 
da Etapa 4 encontra-se adiantado. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-IP-1004329-
93.2020.4.01.3000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1018 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DOF IDEOLOGICAMENTE FALSO. INSERÇÃO DE DADOS 
FALSOS NO SISDOF. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para apurar a prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal e no art. 46 
da Lei nº 9.605/98 por apresentar informações falsas no sistema oficial de controle (SISDOF) em razão da utilização de créditos indevidos diante do uso 
de guias ideologicamente falsificadas, Rio Branco/AC, tendo em vista que: (i) os autos revelam a inserção de dados falsos no sistema de controle de 
produtos florestais via DOF, documento público federal, cujo sistema é coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo Ibama, autarquia federal, que deve 
fiscalizar a origem, o fluxo e transporte de produtos federais em atribuição própria, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 140/2011 e os artigos 35 
e 36 da Lei 12.651/2012; e (ii) está presente o interesse federal na questão, uma vez que a conduta em análise atenta contra serviços e interesse de 
autarquia federal, e, consequentemente, da União, fato que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal. 
Precedente: JF-JPA-INQ-1003936-32. 2021.4.01.4101(601ª SO) e NF Criminal nº 1.14.004.000412/2021-00 (595ª SO). 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-CRIMAMB-
1000993-17.2022.4.01.3807 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1215 – Ementa: AÇÃO 
PENAL. DENÚNCIA. ART. 28 DO CPP. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. OURO. TRANSAÇÃO PENAL. LEI Nº 9099/95. 1. Não cabe o 
oferecimento de proposta de transação penal nos autos da Ação Penal nº 1000993-17.2022.4.01.3807(JF/MOC-CRIMAMB-1000993-
17.2022.4.01.3807), em trâmite na 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, ajuizada em desfavor de acusado J. G. M. G., pela 
prática dos crimes previstos nos art. 55 da Lei n° 9.605/98 e 2° da Lei n° 8.176/91, em razão do exercício ilegal de garimpo (extração de ouro), às margens 
do rio Fanado, no município de Minas Novas/MG, tendo em vista que: (i) não cabe a análise isolada de cada delito, na hipótese de concurso, para fins de 
aplicação da transação penal e composição civil dos danos, não se podendo falar em revogação das súmulas 243/STJ e 723/STF, sobretudo após a vigência 
da Lei 11.313/06; e (ii) não é possível aplicar a transação penal e a composição civil dos danos em casos de concursos de crimes, quando a pena total, 
seja pela soma, ou pela exasperação, for superior ao limite de 2 (dois) anos, sob pena implicar a quebra da lógica do ordenamento jurídico-penal vigente; 
e (iii) a prática em concurso formal, do crimes dos arts. 2º da Lei 8.176/1991 e 55 da Lei 9.605/1998, com penas máximas, respectivas, de 5 (cinco) e 1 
(um) anos de detenção, se somadas, ultrapassam o limite de 2 (dois) anos, não se aplicando a transação penal prevista na Lei 9.099/1995 (STJ - RHC 
66.196/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. Voto pelo não oferecimento de proposta de 
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transação penal em relação ao delito do art. 55 da Lei 9.605/98. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pelo não oferecimento de proposta de transação penal em relação ao delito do art. 55 da Lei 9.605/98, nos termos do voto o(a) relator(a). 130) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. JF-SJC-APORD-0002783-71.2017.4.03.6103 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1139 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. AÇÃO PENAL. AUTOS REMETIDOS PELA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EXTRAÇÃO DE PALMITO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA FEDERAL MANANCIAIS DO RIO PARAIBA DO SUL. 
RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. 1. Cabe a propositura de Acordo de Não Persecução Penal na Ação Penal nº 0002783-
71.2017.4.03.6103, em trâmite na 3ª Vara Federal de Campos/SP, em que réus 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 sem licença ambiental e/ou 
sanitária, ocorrida no interior da APA Federal Mananciais do Rio Paraíba do Sul e da APA Estadual São Francisco Xavier no curso da ação penal, ainda 
que o processo esteja em andamento (em primeiro ou segundo graus) e desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos 
constantes do § 2º do art. 28 A/CPP, sendo possível a retroação da lei mais benigna ao réu, mesmo que o processo se encontre em fase recursal (REsp. 
nº 2004.00.34885-7, Min. Félix Fischer, STJ - 5ª Turma). Precedente: JF/PR/CUR-IANPP-5050842- 95.2020.4.04.7000 (582ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e 
definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando os Princípios da Economia 
Processual, da Efetividade e o da Celeridade. Em tal contexto, a 4ª CCR firmou o entendimento no sentido de que, nas ações em curso em primeiro e 
segundo grau de jurisdição, ainda que o recebimento da denúncia tenha ocorrido em data anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (13/11/2019), é 
possível a aplicação do instituto, nas hipóteses de as circunstâncias do caso revelarem a necessidade e suficiência da medida, conquanto estejam presentes 
os requisitos autorizadores e não incidam os impedimentos do artigo 28-A do CPP. Precedentes: JFRJ/CAM-AP-5003327-23.2 (600ª SO) e JF-SJC-
APORD- 0000323-43.2019.4.03.6103 (596ª SO). 3. Voto pelo cabimento da propositura do Acordo de Não Persecução Penal no curso da ação penal, 
incumbindo ao Membro oficiante verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 A do CPP no caso concreto. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo cabimento da propositura do Acordo de Não Persecução Penal no curso da ação penal, 
incumbindo ao Membro oficiante verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 A do CPP no caso concreto , nos termos do voto do(a) 
relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.000.000575/2016-69 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 957 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. MUNICÍPIO DE PIRANHAS/AL. RIO SÃO FRANCISCO. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal atribuições para continuidade de apuração em inquérito civil instaurado com escopo de apurar possível lançamento de efluente não tratado no 
Rio São Francisco pelo Município de Piranhas/AL, tendo em vista que: (i) consta que o IMA encaminhou relatório técnico, informando que "não é 
possível afirmar a eficiência do tratamento de efluentes das lagoas, pois não foram feitas coletas para análise"; (ii) consta, ainda, que os documentos 
enviados pela Casal se referem à monitoramento realizado em 2017 e 2018, o que evidencia a necessidade de juntada de análise mais recente de amostras 
do corpo hídrico recebedor pelo órgão competente (IMA), a fim de demonstrar a ausência de poluição hídrica ao Rio São Francisco provocada por sistema 
municipal de lançamento de efluentes ou, se for o caso, a adoção de medidas cabíveis para sanar irregularidades; (iii) o Ibama aduziu que existem três 
modelos para coleta e tratamento de efluentes (rede de coleta que direciona o efluente para três lagoas em série de descanso e decantação antes de ser 
direcionado ao Rio São Francisco; rede de coleta que retém resíduos em reservatórios enterrados até a coleta por caminhões tanque; e fossas sépticas), 
sendo que, quanto ao sistema de descanso e decantação em lagoas, o IMA é responsável por controlar periodicamente a qualidade do efluente; e (iv) 
assim, faz-se necessário o retorno dos autos para que o IMA junte dados atualizados referentes à amostra do corpo hídrico recebedor de efluentes lançados 
pelo município de Piranhas. 2. No que se refere à investigação relacionada com eventual dano ambiental provocado pelas lagoas de decantação decorrente 
da ausência de 'manta protetora ou estrutura de alvenaria que compusesse as lagoas, fazendo por onde todo o resíduo líquido tenha contato direto com o 
solo', bem como aprofundar os fatos relacionados ao plano de saneamento do município, devem ser remetidas cópias dos documentos respectivos ao 
Ministério Público Estadual, com atribuição sobre e análise, sendo desnecessário aguardar o deslinde do presente feito na esfera federal para posterior 
declinação ao ente estadual. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições, em relação ao item 1, e pela homologação da declinação de 
atribuições consoante o item 2, determinando-se a remessa de cópias dos documentos respectivos ao Ministério Público Estadual. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000869/2019-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1050 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. SANEAMENTO. LANÇAMENTO DE EFLUENTES. ORLA MARÍTIMA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em inquérito civil instaurado para apurar suposta infração ambiental, em virtude de possível lançamento de esgoto pela feirinha localizada na orla 
marítima do Município de Maceió/AL, tendo em vista que: (i) o assunto de interesse meramente local, considerando que os fatos envolvem situações 
pontuais relacionadas a adequação do sistema de ligação individual à rede coletora de esgotamento; (ii) conforme se extrai do relatório de fiscalização, a 
ocorrência consignada limitou-se ao subdimensionamento das caixas de gordura de alguns estabelecimento comerciais próximos à orla, contudo, não 
houve nenhum registro de que tal subdimensionamento acarretou no despejo ou potencial despejo de efluentes não tratados no mar territorial ou mesmo 
na rede de drenagem de águas pluviais; e (iii) não há portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas 
públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 133) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001155/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1059 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. LICENCIAMENTO. MINERAÇÃO PRODUTOS PERIGOSOS/CONTROLADOS. CORREÇÃO DE PH DE ÁGUA EXTRAÍDA DOS 
POÇOS D'ÁGUA. ÁREA DE ALTO RISCO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de ofício da Defensoria Pública de Alagoas, 
pelo qual encaminha cópia de documento do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), com informações de inexistência de licença ambiental em 
favor da Braskem S.A., para o depósito de produtos químicos nos bairros publicamente sabidos como área de alto risco, em razão da atividade mineradora 
desenvolvida pela referida pessoa jurídica, quais sejam, Pinheiro, Mutange e Bebedouro, em Maceió/AL, tendo em vista que: (i) conforme pontuado 
pelas 04 (quatro) procuradoras da república oficiantes, a Braskem não mais realiza a extração de sal-gema no Município de Maceió, nos termos noticiados 
pelo link ; e (ii) os autos revelam que Braskem protocolou no IMA/AL, em 16/11/2021, pedido de renovação da Licença de Operação nº 157/2016 
(vencida em 31/03/2022), para realização, exclusivamente, das atividades de descomissionamento das frentes de lavras, trâmite que também está sendo 
acompanhado pelo MPF, em decorrência da homologação, pelo TRF da 5ª Região, do Termo de Acordo para extinguir os recursos de Apelação interpostos 
pelo MPF, pela Braskem e pelo IMA/AL na Ação Civil Pública nº 0803662-52.2019.4.05.8000 (ACP Sonares), nos termos pontuado pelas procuradoras 
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da república oficiantes. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA 
Nº. 1.14.003.000071/2020-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1232 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. LINHA DE 
TRANSMISSÃO. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, na PRM/Barreiras/BA, para apurar 
o descumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental da obra da Linha de Transmissão LT 500 kv Rio das Éguas - Barreiras II - Buritirama-
Queimada Nova II, pela empresa Equatorial Energia S.A, especialmente das que se referem ao apoio na elaboração/revisão de planos diretores dos 
municípios abrangidos e na manutenção das estradas vicinais, tendo em vista que: (i) por meio dos Pareceres Técnicos n. 163/2019 e n. 26/2020, o Ibama 
concluiu que foram atendidas as condicionantes e recomendações feitas na Licença de Instalação e no Plano Básico Ambiental, tendo sido expedida a 
Licença de Operação com validade até 2030; (ii) o órgão ambiental informou que foi cumprida a obrigação de melhoria e manutenção das estradas 
vicinais, sendo que, quanto ao Programa de Apoio à Elaboração/Revisão dos Planos Diretores dos municípios que estão na extensão da linha de 
transmissão, a qual terá continuidade na fase de operação, o empreendedor apresentou a conclusão do Programa e os Termos de Recebimento pelos 
municípios, estando pendente de análise; (iii) não há irregularidade apta à manutenção deste procedimento. 2. Representante comunicado acerca da 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. 1.14.013.000047/2021-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1045 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARNAM ABROLHOS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito do art. 34, I, da Lei n. 9.605/98, consistente em pescar 
três peixes ameaçados de extinção (dois badejos quadrados e uma garoupa vermelha) em torno da área do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 
PARNAM, no Município de Caravelas/BA, local onde a pesca é proibida, tendo em vista que: (i) conforme consignou o Membro oficiante, não obstante 
a conduta do autuado seja formalmente típica, amoldando-se à descrição literal do tipo penal, trata-se de pessoa humilde, que não ostenta nenhuma 
autuação ambiental anterior ou qualquer antecedente judicial; (ii) em relatório de fiscalização o ICMBio consignou que o autuado é pessoa de baixa 
renda, com baixo grau de escolaridade, que pratica a pesca para subsistência e apresentou conduta colaborativa com a fiscalização, não existindo 
circunstância que indiquem um maior grau de desvalor da conduta praticada; e (iii) além disso, quanto ao aspecto cível não há evidências de omissão do 
órgão ambiental, que adotou a medida administrativa de aplicação de multa, para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e 
evitar a repetição da conduta. Precedente: 1.25.007.000022/2021-18 (Voto nº: 375/2021/4ª, 584ª Sessão Revisão-ordinária de 17.3.2021). 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001575/2021-67 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1163 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DO PLANALTO CENTRAL. 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em 
procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades ambientais decorrentes da venda de imóveis situados no Setor Habitacional 
Arniqueira, na APA do Planalto Central, tendo em vista: (i) o teor do Enunciado nº 6 - 4ª CCR, no sentido de que "o Ministério Público Federal tem 
atribuição para atuar em procedimentos civis e penais referentes a fatos lesivos ao meio ambiente ocorridos em Área de Proteção Ambiental - APA 
instituída por meio de ato normativo federal, ante o interesse direto da União em sua proteção, salvo quando houver a transferência da gestão e fiscalização 
dessa unidade de conservação para outro ente federado, como no caso da APA da Bacia de São Bartolomeu, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.262/96"; e 
(ii) que as supostas irregularidades ocorreram na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal de 10/01/2002, não 
havendo regramento que atribua sua gestão ao poder executivo estadual/distrital. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições ao MPDFT. 
- 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). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES Nº. 1.17.003.000150/2015-25 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1122 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. GESTÃO AMBIENTAL. IMPLANTAÇÃO DE NORMAS DE ZONAS 
DE AMORTECIMENTO (ZAs). REBIO CÓRREGO DO VEADO, FLONA RIO PRETO. REBIO CÓRREGO GRANDE. ZONA DE 
AMORTECIMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetiva implantação das zonas de amortecimento (ZAs) das três 
unidades de conservação (UCs) federais da região (Rebio Córrego do Veado, da Flona do Rio Preto e da Rebio Córrego Grande), nos Municípios de São 
Mateus/ES e Conceição da Barra/ES, tendo em vista que: (i) houve a renovação da LO 002/2016, que observou as Portarias das ZAs da Floresta Nacional 
do Rio Preto e da Reserva Biológica de Córrego Grande e incorporou as correspondentes normas nas condicionantes ambientais; (ii) conforme 
documentação juntada ao IC 1.17.003.000136/2015-21 (apenso), o licenciamento do plantio nas Fazendas São Joaquim e Dourada Una, com EIA- RIMA 
confeccionado em 2016 e ainda sem emissão das licenças, está sendo o primeiro grande empreendimento de silvicultura da região a seguir um processo 
de licenciamento completo, com Termo de Referência, EIA-RIMA, audiência pública e consulta ao ICMBio; (iii) não há notícias sobre a conclusão da 
renovação das licenças ambientais da antiga Fibria (RLO 001/2008 e RLO 002/2004), entretanto, já está formalizado nestes autos o compromisso do 
IDAF de consultar o ICMBio em qualquer processo de renovação das licenças de silvicultura desenvolvida em ZAs, nos termos da Recomendação nº 
3/2018; (iv) a maior parte dos apontados impactos ambientais nas ZAs não reflete uma atuação ilícita da empresa ou um dano direto causado pelas suas 
atividades, o que torna inviável uma atuação do MPF voltada ao ajustamento de conduta ou à responsabilização civil por via judicial; (v) a última 
manifestação do Núcleo de Gestão Integrada informa que as medidas sugeridas pelo ICMBio são de execução contínua e tem natureza compensatória 
(rondas de segurança patrimonial/ambiental, apoio na recepção de visitantes, recuperação de APPs, pavimentação de estradas públicas, etc.) e serão 
melhor implementadas em condicionantes de licenciamento ambiental; (vi) o membro oficiante determinou a extração de cópias de documentos dos 
autos, para instauração de procedimento preparatório para tratar da recuperação ambiental da Estrada do Paliteiro, no interior da Flona Rio Preto, bem 
como notícia de fato cível, com futura conversão de PA de acompanhamento, se necessário, para atualizar as informações sobre os licenciamentos 
ambientais das áreas de silvicultura da região e acompanhar a incorporação da regulamentação de uso e ocupação de zonas de amortecimento das UCs 
federais nos futuros licenciamentos, bem como viabilizar a inclusão das licenças ambientais das medidas compensatórias indicadas pelo ICMBio São 
Mateus. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 
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1.18.000.000726/2017-17 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1092 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO 
NATURAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental por impedir a regeneração natural de 0,02 (zero 
vírgula zero dois) ha de vegetação nativa em APP do Rio Araguaia, praticada por posseiro em fração de loteamento situado no Município de Aruanã/GO, 
iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista que: (i) o local foi embargado; (ii) a área está se recuperando por meio do aumento de cobertura vegetal, 
segundo vistoria da SPPEA; (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental que adotou medidas administrativas para a repreensão e 
prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio de multa; (iv) a regularidade da propriedade pertence a uma 
sociedade recreativa, que está sendo investigada por meio do IC 1.18.000.001016/2017-04; e (v) o suposto infrator é falecido, consoante informações 
nos autos, não se vislumbrando medidas adicionais a serem deliberadas nesse apuratório. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001722/2016-67 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1239 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RETORNO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGENS. BARRAGEM MACAÚBAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetiva implementação da Política 
Nacional de Segurança de Barragens em relação à Barragem Macaúbas, em Catalão/GO, tendo em vista que: (i) ainda em 2016, o empreendedor 
apresentou todos os documentos requisitados devidamente atualizados na época, quais sejam, o Plano de Segurança de Barragem (PSB), o Plano de Ação 
de Emergência (PAE), o Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR), Declaração de Estabilidade da Barragem e a informação de que mantém 
serviço especializado em segurança de barragem; (ii) a Agência Nacional de Mineração (ANM) informou que a Barragem Macaúbas foi descadastrada 
do SIGBM (Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração), uma vez que tal barragem não mais estaria disposta para a acumulação de minérios, 
mas sim para acumulação de água; (iii) o empreendedor apresentou informações quanto ao processo de descadastramento da Barragem Macaúbas do 
SIGBM e juntou cópia de nova Declaração de Estabilidade da Barragem Macaúbas, emitida em 2018, Anotação de Responsabilidade Técnica dos 
Engenheiros, Ficha de Inspeção Regular da Barragem, em que se atesta que não há nenhuma anomalia que comprometa a segurança da barragem; (iv) a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD/GO) encaminhou aos autos cópia do RISR de 2020, onde consta a informação de que diversos fatores 
de segurança da barragem estão dentro das condições exigidas pelas normas reguladoras; (v) foi instaurado Procedimento Administrativo de 
acompanhamento (PA nº 1.18.000.000616/2022-12) com o objetivo de acompanhar a mudança de finalidade da Barragem Macaúbas, de barragem de 
rejeitos para barragem de acumulação de água, o qual foi instruído com cópias de documentos constantes do presente inquérito civil. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001727/2016-90 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1226 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGEM DO BURACO. CATALÃO/GO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil público instaurado com o objetivo de verificar a efetiva implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens 
em relação à Barragem do Buraco (atualmente denominada Reservatórios Unidade I, etapa 1A e 1B) - categoria de risco baixo e dano potencial associado 
alto - em Catalão/GO, sob responsabilidade da empresa N. M. Ltda, do grupo CMOC, tendo em vista que, após retorno dos autos para diligências 
complementares (555ª SO - 4ª CCR): (i) o empreendedor apresentou projeto de reforço estrutural para descaracterizar o alteamento a montante da 
Barragem do Buraco, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de acúmulo de rejeitos pela barragem, e obteve do órgão ambiental competente a 
Licença Ambiental de Instalação 266/2019 (processo SEMAD nº 11084/2015), a qual autoriza o `alteamento da barragem do buraco da cota 855 m até a 
cota 860 m pelo método de linha de centro (condicionante 1); (ii) segundo a ANM, 'no caso da Barragem do Buraco, deve-se considerar que, em que 
pese ela possua um alteamento de 5 metros de altura construído pelo método de montante, os outros 60 metros (92,3%) da barragem foram construídos 
pelos métodos de jusante e linha de centro. Desta forma, considera-se que a estrutura, de forma global, performa como uma barragem de linha de centro, 
que inclusive é sua classificação atual no Cadastro Nacional de Barragens de Mineração [...] Ademais, o projeto de alteamento [...] autorizado pelo órgão 
ambiental competente, pretende isolar inteiramente o dique de coroamento assentado sobre a praia de rejeitos, trazendo a barragem inteiramente para o 
método construtivo de linha de centro'; (iii) em inspeção realizada na segunda semana de agosto de 2021 pela ANM conjuntamente com técnicos da 
AECOM do Brasil, foi observado que não havia pendências relativas ao cumprimento das recomendações propostas pela consultoria externa no RISR de 
setembro de 2020; (iv) foi verificado, durante a fiscalização, que o estudo de Dam Break e o mapa de inundação hipotética elaborados pela consultoria 
externa em maio de 2021 encontravam-se atualizados e em conformidade com os requisitos exigidos na norma vigente; (v) não foram observadas 
inconformidades de segurança na verificação documental do Plano de Ações Emergenciais da Barragem de Mineração (PAEBM), o qual se encontrava 
atualizado, impresso e disponível no escritório da equipe de segurança de barragens da CMOC e havia sido entregue às autoridades locais (Prefeituras 
Municipais e Organismos de Defesa Civil), conforme indicavam os protocolos de recebimento apresentados à ANM; (vi) foi verificado o funcionamento, 
por meio de testes silenciosos, do sistema de sirenes instalado para alerta na Zona de Autossalvamento da Barragem do Buraco, pela equipe de 
fiscalização; (vii) houve juntada da Declaração de Condição de Estabilidade, de 30/03/2022, de relatório de inspeção de segurança regular, do primeiro 
semestre de 2022; e (viii) foi instaurado o Procedimento Administrativo de Acompanhamento 1.18.000.000611/2022- 81 `com o objetivo de acompanhar 
o processo de descaracterização (obras de reforço estrutural a jusante) da Barragem do Buraco (mineração), situada em Catalão/GO, modificando o 
alteamento a montante (considerado perigoso) para alteamento por linha de centro (mais seguro), sob responsabilidade da empresa China Molybdenium 
Company - CMOC'. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração do procedimento mediante representação anônima. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 
1.18.000.003618/2018-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1069 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. BENS MÓVEIS. CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E 
ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE GOIÁS. GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
as ações e omissões ilícitas quanto à gestão e prevenção de riscos do Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás 
- CIDARQ/UFG, localizado na cidade de Goiânia/GO, tendo em vista que: (i) a UFG apresentou um relatório/diagnóstico acerca do gerenciamento dos 
riscos do CIDARQ e um projeto de prevenção de combate à incêndio; (ii) malgrado o projeto de proteção e combate a incêndios para o edifício do 
CIDARQ tenha sido aprovado, a contratação de empresa de engenharia especializada para realizar as intervenções previstas não ocorreu devido aos cortes 
de recursos das Universidades e Institutos Federais; (iii) concluiu o membro oficiante que não se pode afirmar que haja omissão da UFG; e (i v ) foi 
instaurado procedimento de acompanhamento, tendo a finalidade de acompanhar a efetiva implementação da gestão e prevenção de riscos do 
CIDARQ/UFG. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
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Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 
1.18.001.000081/2021-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1154 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA 
DEGRADADA. NOVO INQUÉRITO CIVIL ELETRÔNICO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes de extração mineral clandestina na Fazenda Terra Branca, Município de Santa Rita do Novo 
Destino/GO, em área desapropriada por Furnas, fatos relatados por meio de representação em 11/09/2003, nos autos do IC n. 18.000.010832/2003-03, 
tendo em vista que: (i) não cabe instaurar novo IC eletrônico, visando a continuidade da apuração, e arquivamento do apuratório mais antigo, IC n. 
18.000.010832/2003-03, sob fundamento de bis in idem e Enunciado n. 38 - 4ª CCR; e (ii) a antiguidade do feito e a necessidade de duração razoável do 
processo não são fundamentos suficientes, não detendo o feito eletrônico o condão de agilizar e garantir eficiência ao deslinde da questão; (iii) o 
pretendido não segue a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução eletrônica de procedimentos físicos, durante 
a pandemia da covid-19. 2. Determina-se o desarquivamento do IC n. 18.000.010832/2003-03 e o apensamento deste feito na apuração mais antiga. 3. 
Voto pela não homologação do arquivamento, determinado o apensamento deste feito ao IC mais antigo. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000099/2022-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1085 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA 
DE BARRAGEM DE REJEITOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar a segurança e estabilidade da barragem denominada Área IX, situada no Município de Ouro Preto/MG, sob responsabilidade da 
empresa Vale S/A, tendo em vista que: (i) foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta celebrado junto ao empreendedor tendo por escopo a 
descaracterização da referida estrutura; (ii) o referido TAC está em fase de cumprimento das obrigações ajustadas; e (iii) foi determinada a instauração 
do Procedimento Administrativo nº 1.22.000.001090/2022-57 para acompanhar a execução do Termo de Ajustamento de Conduta. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000805/2022-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1010 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DIAMANTES. TRANSPORTE DE PEDRAS PRECIOSAS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de 
fato criminal instaurado para apurar eventual prática dos delitos tipificados no art. 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91, decorrente do 
transporte de uma grande quantia de pedras preciosas, sem qualquer documentação atestando a origem lícita do produto, no município de Palmeiras do 
Tocantins/TO, tendo em vista que: (i) não foi possível constatar a materialidade dos crimes imputados aos investigados, ou qualquer outra informação 
que pudesse levar à comprovação da justa causa para ação penal, uma vez que não haviam elementos demonstrando que a empresa Petros Stone Minerais 
do Brasil EIRELI-ME extraiu, de fato, as pedras preciosas na área do processo minerário ANM 830589/2017;(ii) asseverou-se que o investigado é sócio 
administrador da Petros Stones Minerais Brasil Eireli - ME que possui autorização da ANM para a pesquisa mineral de Rubi, no município de 
Malacacheta/MG. Assim, a suspeita é que o produto mineral encontrado em seu poder possa ser fruto de atividade minerária naquela localidade; e (iii) 
está ausente de elementos de prova da materialidade, a justificar a continuidade do presente feito 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003553/2016-77 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1105 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. DESCOMISSIONAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil público instaurado para apurar a segurança e a estabilidade da barragem denominada B1 Ipê - Categoria de Risco (CRI) baixo e Dano Potencial 
Associado (DPA) alto - inserida no PNSB, localizada em Brumadinho/MG, operada pela M. M. do I. S/A, após retorno dos autos (599ª SO), tendo em 
vista que: (i) foi juntado aos autos Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e o empreendedor 
M. M. do I. S. A, com interveniência da ANM, tendo por escopo, em síntese, a descaracterização das barragens B1 Ipê - Mina Ipê, B1 A - Mina Tico 
Tico e B2 - Mina Tico Tico (todas alteadas pelo método construtivo a montante), nos termos do art. 13, § 2º, da Lei Estadual 23.291/2013, que determina 
a descaracterização de todas as barragens a montante então instaladas, estando o acordo, firmado em 24 de fevereiro de 2022, em fase de cumprimento 
das obrigações estipuladas; e (ii) foi determinada a instauração de PA de Acompanhamento de TAC, com referência ao presente IC e registro no Sistema 
Único. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003567/2016-91 - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1255 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. DESCOMISSIONAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil público instaurado para apurar a segurança e a estabilidade da barragem denominada B1 Auxiliar (B1 A) - Mina Tico Tico- Categoria de 
Risco (CRI) baixo e Dano Potencial Associado (DPA) alto - inserida no PNSB, operada pela M. M. do I. S/A (Complexo Serra Azul), em 
Brumadinho/Igarapé/MG, tendo em vista que: (i) foi juntado aos autos Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, o Ministério Público Federal, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam) e o empreendedor M. M. do I. S. A, com interveniência da ANM, tendo por escopo, em síntese, a descaracterização das barragens B1 
Auxiliar (B1 A) - Mina Tico Tico, B2 - Mina Tico Tico e B1 Ipê - Mina Ipê (todas alteadas pelo método construtivo a montante), nos termos do art. 13, 
§ 2º, da Lei Estadual 23.291/2013, que determina a descaracterização de todas as barragens a montante então instaladas, estando o acordo, firmado em 
24 de fevereiro de 2022, em fase de cumprimento das obrigações estipuladas; e (ii) foi instaurado PA de Acompanhamento de TAC, com referência ao 
presente IC. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003651/2016-12 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1026 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. AÇÃO COORDENADA DA 4ª CCR. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. BARRAGEM BAIXO JOÃO PEREIRA. EMPRESA VALE S/A. TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA (TAC). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de ação coordenada de iniciativa da 4ª CCR/MPF, a fim de verificar 
a efetiva implantação Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à Barragem Baixo João Pereira, sob responsabilidade da empresa VALE 
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S. A., situada no Município de Congonhas/MG, tendo em vista: (i) a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 25/02/2022, firmado 
entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG), a Fundação 
Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e a empresa Vale S/A, que se comprometeu, dentre as obrigações assumidas: a) no prazo de 90 dias, a apresentar 
projeto detalhado acompanhado do respectivo cronograma de descaracterização de cada barragem objeto do termo, que deverá conter esclarecimento 
sobre o risco inerente ao processo de descaracterização, informando se o procedimento demandará a elevação atual ou futura dos níveis de emergência 
da estrutura; b) no prazo de 60 dias, contratar equipe técnica especializada e independente para prestar amplo auxílio aos compromitentes e intervenientes 
na análise do projeto e no acompanhamento do processo de descaracterização das barragens; c) a concluir a descaracterização no menor prazo 
tecnicamente possível sob o viés da estrutura e das pessoas potencialmente impactadas, seguindo-se rigorosamente o projeto técnico e cronograma físico 
detalhado, aprovados pela ANM e pela FEAM; e d) se obrigou ao pagamento do importe de R$ 236.759.722,00 (duzentos e trinta e seis milhões setecentos 
e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais), para fins de custeio de projetos voltados à preservação ambiental e ao aprimoramento da atuação 
pública relacionada à segurança de barragens de rejeitos de mineração; e (ii) a instauração do Procedimento Administrativo nº 1.22.000.000925/2022-51 
para acompanhar a execução do referido Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000203/2022-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1250 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática de crime ambiental cometido, em tese, por A.P.A., consistente em destruir 3.133,84 
(três mil, cento e trinta e três vírgula oitenta e quatro) hectares de floresta nativa na região Amazônica, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente, no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que a área de ocorrência da infração é de domínio particular, não pertencente ou 
protegida pela União, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Na esfera cível, considerando a 
vasta área de vegetação suprimida, há interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o IBAMA, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, em garantir 
a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do 
desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia Protege. Precedente: 1.23.005.000280/2021- 99 (602ª SO). 3. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da declinação de atribuições 
quanto ao âmbito criminal, com a determinação de adoção, pelo MPF, das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000044/2011-93 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1060 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. DESCARTE IRREGULAR. LEITO DO RIO PIANCÓ. 1. É prematuro o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a prática irregular, sem autorização dos órgãos ambientais, de atividades festivas por populares no leito do Rio Piancó, bem como 
sem a devida coleta dos resíduos sólidos, no Município de Piancó/PB, tendo em vista que é necessário solicitar informações atualizadas ao Município de 
Piancó e ao órgão ambiental federal competente acerca da realização das atividades festivas irregulares e a coleta dos resíduos sólidos no leito do rio. 2. 
Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos em diligências. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GOIANA-PE Nº. 1.26.006.000007/2021-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1140 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUITETÔNICO. CONJUNTO URBANO. SÍTIO HISTÓRICO. CIDADE DE VICÊNCIA/PE. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público do Estado de Pernambuco para atuar em procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento das recomendações 
emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado visando a garantir a preservação e o fomento do Patrimônio Histórico-Cultural do Município de Vicência/PE, 
tendo em vista que: (i) o Iphan informou, por meio da Nota Técnica nº 124/2012/COTEC IPHAN-PE, que a cidade de Vicência/PE no geral e o imóvel 
situado à Vigário Vêgo, nº 94, objeto das recomendações feitas pelo TCE/PE, não possuem qualquer processo de tombamento federal em andamento ou 
qualquer proteção por tombamento, individual ou em conjunto na esfera federal, e também não estão inseridos em área de proteção à ambiência e 
visibilidade de qualquer monumento nacional; e (ii) não há indicação de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas 
públicas, unidade de conservação federal, terra indígena ou patrimônio arqueológico, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos 
pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 5 - 4ª CCR. 2. Na área rural de Vicência/PE, distante aproximadamente 12 km do centro urbano, existe o Engenho 
Poço Comprido, onde funciona o Museu Comunitário Poço Cumprido, bem tombado isoladamente em nível federal, que o relatório do TCE/PE indica 
estar em bom estado de conservação, sem recomendações a serem atendidas pelo Município, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 3 . Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da declinação 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). 151) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000074/2020-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 998 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. REGIME DE AFORAMENTO. REGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar irregularidades na ocupação/aforamento de área do Loteamento Marinas do Aquirá, localizada na praia de Toquinho, Município de Ipojuca/PE, 
tendo em vista que: (i) a SPU promoveu o cancelamento do regime de ocupação do imóvel, bem como de taxas e multas aplicadas, e inscreveu o regime 
de aforamento, lançando as taxas de foro devidas a partir de 2004, em observância ao Parecer Jurídico n. 149/2013/CJU-PE/CGU/AGU; (ii) não se 
vislumbra irregularidade no regime atual aplicado ao imóvel em questão, pois, conquanto o art. 9º, II da Lei nº 9.636/98 vede expressamente o registro 
de ocupação em área de preservação permanente e de uso comum do povo, não há semelhante impedimento para o aforamento, conforme art. 12, § 3º do 
Diploma Legal; (iii) a Procuradora da República oficiante informou que, relativamente às obras e aterros promovidos em APP de manguezal, em Terreno 
de Marinha e área de praia, e a aplicação de multas, a matéria é objeto da ACP nº 0000880- 06.2004.4.05.8300. Precedente: 1.35.000.000736/2021-40 
(Voto nº: 3617/2021/4ª CCR, 600ª Sessão Revisão-ordinária - 10.2.2022). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício, por Representação anônima ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000109/2018-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1244 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
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AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERARIA (BARRO). PROJETO DE ASENTAMENTO ENGENHO QUELUZ. INCRA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de supostas irregularidades no aterramento e extração de barro na comunidade rural 
Engenho Queluz, projeto de assentamento do Incra, em área protegida por lei federal, sem autorização da autoridade ambiental competente, no Município 
de Ipojuca/PE, tendo em vista que: (i) instado o responsável pelo Projeto de Assentamento Engenho Queluz informou que: a) requereu junto ao Incra a 
construção de um campo de futebol; b) o barro colocado para realizar o aterramento do local não foi retirado de área pertencente ao INCRA, mas de área 
de propriedade particular, conhecida como Fazenda São Miguel; c) o maquinário da prefeitura municipal foi utilizado exclusivamente para melhoria da 
estrada local, solicitando-se apenas que o "barro resultante deste serviço fosse depositado na área em que será construído um campo de futebol"; (ii) o 
Incra informou que em vistoria técnica no referido projeto de assentamento não foi constatada qualquer movimentação relativa à construção de campo 
de futebol e que o mato estava alto; e (iii) a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano do Município de Ipojuca realizou Vistoria Técnica Ambiental, 
em 20/01/2021, em que n"ao verificou a execução ou extração de recursos minerais, para o uso de qualquer tipo de terraplanagem, sem autorização ou 
licença ambiental na área pertencente à União, pelo que não se verifica irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos, não se 
vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. 1.27.002.000129/2020-51 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1222 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar danos ambientais em razão da construção de um imóvel em Área de Preservação Permanente às margens do Rio Parnaíba, no trecho contíguo 
à Zona Urbana do Município de Amarante/PI, tendo em vista que: (i) a Prefeitura informou que concedeu Declaração de Baixo Impacto Ambiental para 
a construção (na qual será instalado um bar), nos termos do art. 8º da Lei 12.651/12, a qual não fará uso direto das águas do rio em questão, além disso, 
não houve supressão de árvores e o impacto ambiental foi reduzido, até porque a área é antropizada; (ii) o Ibama informou que o licenciamento do 
empreendimento não é de atribuição de órgão federal; (iii) não há irregularidades a sanar. Precedente: 1.11.001.000104/2018- 11 (Voto nº: 3167/2021/4ª 
CCR, 597ª Sessão Revisão-ordinária - 17.11.2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. 1.27.003.000067/2019-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1254 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO. CONJUNTO URBANO E SÍTIO HISTÓRICO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar e avaliar a 
situação dos imóveis dentro do perímetro tombado e área de entorno no centro histórico de Parnaíba/PI, tendo em vista que: (i) no que pertine aos danos 
identificados desde o ano de 2019, nos imóveis tombados e com os titulares dos bens devidamente identificados, listados nos autos de infração juntados 
neste inquérito civil, faz-se necessária nova manifestação do IPHAN a fim de que esclareça se vem conseguindo reparar integralmente, junto aos autuados, 
os citados danos, segundo as condições determinadas pela própria autarquia federal; e (ii) quanto aos danos ao patrimônio tombado, referente a imóveis 
sem identificação do titular/autuado, mostra-se prudente obter nova informação do IPHAN para que descreva quais as medidas cabíveis que o Instituto 
pode executar para conseguir reparar os danos constatados, nos termos da legislação vigente, especialmente em sendo verificada urgência na realização 
dos referidos reparos. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000115/2021-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1113 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PRM-CAPÃO DA CANOA/RS). 
SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. EFLUENTES. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. 1. 
Tem atribuição a Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar possível ilícito ambiental 
decorrente do funcionamento de atividade potencialmente poluidora e do lançamento de efluentes em rede pluvial, em desacordo com a legislação 
ambiental, conduta praticada, em 03/07/2020, por E. M. M. O., proprietária de oficina mecânica localizada na BR 101, km 1, nº 923, sala b, Bairro Vila 
São João, no Município de Torres/RS, tendo em vista que: (i) o estabelecimento investigado não é lindeiro ao Rio Mampituba (curso hídrico federal); (ii) 
a partir da análise das imagens disponíveis no sistema Google Maps, pode-se constatar que a oficina mecânica fica há mais de 900 metros do curso hídrico 
federal; e (iii) a poluição decorre do lançamento de resíduos líquidos no sistema de esgoto pluvial, de forma que o dano direto é em tal sistema, e que 
apenas indiretamente (ou secundariamente) os efluentes seriam lançados no Rio Mampituba, conforme Auto de Constatação em Ocorrência Ambiental 
n°2272/2020/980501/1º BABM-Torres), ausente, portanto, dano efetivo ou potencial a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, 
conforme o art. 109, I e IV, da Constituição Federal e Enunciado nº 5 da 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a 
controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da declinação de atribuições ao 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para 
dirimir a controvérsia, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP 
Nº. 1.30.012.000519/2002-34 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1129 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO. OBRAS NA BR-116. TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO. 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNASO). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o 
licenciamento ambiental e apurar danos ambientais e decorrentes de obras de melhoria em trecho da rodovia BR-116 sob a responsabilidade da 
Concessionária Rio Teresópolis (CRT), sobretudo em razão da construção de uma terceira faixa de rolamento no local que passa pelo Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, no município de Teresópolis/RJ, tendo em vista que: (i) Termo de Compromisso pela CRT, sob a responsabilidade do Ibama (Nota 
Técnica nº 025/2014- Parnaso) informou que: a) a CRT vem apresentando relatório anual de monitoramento de pontos de instabilidade geológica; b) o 
Programa Projeto Vida Funa Viva, criado pelo Parnaso em parceria com a CRT, de prevenção e registro de atropelamento de animais está sendo 
executado; c) foi criado o Programa de Prevenção de incêndios na área afetado pelo empreendimento, já aprovado pelo Parnaso; d) foi iniciado em 2009 
o Programa de Controle e Recuperação da Vegetação com objetivo de tomar uma medida mitigatória dos danos ambientais causados pela operação da 
BR-116, no trecho que corta o Parnaso, executado com orientações deste; e) foram apresentados e aprovados vários projetos de monitoramento da 
qualidade ambiental no local; f) há financiamento de estudos e aquisição de equipamentos para identificação e mensuração de impactos causados pela 
rodovia na biota do Parnaso; g) em 2010, a CRT apresentou Plano de Educação Ambiental e Comunicação Social que foi aprovado pelo Parnaso, o qual 
objetiva a conscientização ambiental da conduta de usuários em UCs; h) a CRT apresentou projeto geométrico visando às alterações no acesso à sede de 
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Guapimirim do Parnaso e da implantação de faixas de ultrapassagem de veículos lentos ao longo da subida da Serra; i) há previsão de custeio das medidas 
acima pela CRT, como recursos humanos, e designação de responsável técnico, enquanto houver operação da rodovia na área do Parnaso; (ii) o Parecer 
Técnico do Ibama nº 211/2020- COTRA/CGLIN/DIILC recomendou a renovação da Licença de Operação nº 1355/2016 - BR 116/RJ sob a 
responsabilidade da CRT, em razão de os programas relacionados serem satisfatórios; (iii) houve o cumprimento de condicionantes do licenciamento 
ambiental, inclusive constatou-se o estabelecimento do EIA/RIMA, tendo o Ibama feito inúmeras exigências de adequações relativas ao empreendimento; 
e (iv) no presente momento, o feito vem se limitando a acompanhar o cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental, às quais estão sendo 
atendidas, portanto, já está apto ao arquivado, sobretudo após 20 (vinte) anos de apuração e acompanhamento do empreendimento que está regular, sem 
prejuízo de instauração de novo procedimento específico em caso de constatação de eventuais irregularidades supervenientes. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000208/2019-01 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1114 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS OU PROTETORA 
DE MANGUES. ZONA COSTEIRA. 1. Não cabe a declinação de atribuições em inquérito civil instaurado para apurar irregularidades consistentes em 
invasão, supressão de vegetação e aterro, em Área de Preservação Permanente de restinga fixadora de dunas ou protetora de mangues, localizada na Praia 
da Itinga, nas adjacências da Rua São Paulo, no Município de Angra dos Reias/RJ, com suposta implantação de loteamento clandestino, tendo em vista 
que: (i) conquanto o Inea tenha informado que a área em questão está inserida no interior da APA Estadual dos Tamoios e que a atribuição para a 
concessão de licenciamento ambiental é do órgão municipal competente, e ainda que o planejamento e controle de Uso e Ocupação do solo seja de 
atribuição do município, verifica-se, pelas imagens constantes nos autos, que a região é próxima à praia, o que torna necessária a manifestação da SPU, 
objetivando apurar se há interferência em Terreno de Marinha ou Acrescido ou recebimento da influência das marés; (ii) além disso, no curso da instrução 
sobreveio notícia de outros imóveis na localidade com construções em APP, acerca dos quais é necessário apurar as irregularidades ambientais, bem 
como a obter a manifestação da SPU. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 1.31.003.000126/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1102 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
SEGURANÇA DE BARRAGEM. RESERVATÓRIOS 1 E 2. PEQUENO PORTE. DESCOMISSIONAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil público instaurado para apurar a segurança das barragens de mineração Reservatório 01 e Reservatório 02 da empresa M. & C. Ltda ME, em 
Vilhena/RO, tendo em vista que, após retorno dos autos (569ª SO): (i) segundo a ANM, em razão do pequeno porte das estruturas, elas não se enquadram 
nos critérios de classificação determinados pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), de modo que seu Dano Potencial Associado é 
baixo e sua Categoria de Risco não é avaliada pela ANM; (ii) em razão de não se enquadrarem na PNSB, estas estruturas estão dispensadas de cumprir 
diversos itens fixados nas normas infralegais da ANM, em especial da Resolução n°13/2019; (iii) não existem no entorno imediato das estruturas 
população fixada a jusante; (iv) não foi realizado alteamento nos barramentos; (v) conforme se extrai das últimas informações fornecidas pela empresa, 
as barragens - Reservatório 01 e Reservatório 02 - estão atualmente inativas e com processo de descomissionamento e descadastramento finalizado; e ( 
v i) foram anexados pela empresa o Projeto Técnico de Descaracterização das Barragens, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 
responsável e os respectivos protocolos de solicitação de descadastramento dos reservatórios 01 e 02 à ANM, a qual vem executando a contento o seu 
poder-dever de polícia administrativa em relação às estruturas. Precedentes: 1.22.000.003610/2016-18 (598ª SO); 1.22.000.003653/2016-01 (591ª SO); 
1.22.000.003609/2016-93 (600ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.000358/2021-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1119 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS/SC. USO COMERCIAL DA 
AREIA. SOUVENIR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de dano ambiental decorrente da coleta de areia das 
dunas de Florianópolis/SC para comercialização como lembrança turística (garrafinhas), sem autorização ambiental competente, tendo em vista que: (i) 
foi expedida Recomendação pelo MPF para abstenção do comércio de souvenirs de areia e da respectiva publicidade, de forma definitiva, o que foi 
acatado pelo empreendedor; e (ii) a prática ilegal cessou antes que houvesse registro de dano significativo ao meio ambiente, pelo que não se vislumbra, 
ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000041/2021-22 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1123 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE 
NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar infração ambiental consistente na construção de 
uma garagem de madeira, em área de preservação permanente (APP), bem como a reforma/ampliação de um abrigo/galinhas de madeira e um abrigo 
para ovelhas em madeira fora de APP, em uma área total de 55,95 m², no interior do Parque Nacional da Serra do Itajaí, em desacordo com os objetivos 
e o plano de manejo da Unidade de Conservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, no Município de Indaial/ SC, tendo em vista que: 
(i) houve o embargo das construções, proibindo novas construções ou ampliações no local; e (ii) não há evidências nos autos de omissão do órgão 
ambiental, que adotou medidas administrativas para repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta por 
meio da aplicação de multa, tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Na esfera penal, houve a celebração de 
transação penal com o investigado, restando declarada extinta a punibilidade por sentença proferida nos autos nº 5012429-34.2021.4.04.7208, após devida 
reparação do dano, com a remoção da garagem edificada em Área de Preservação Permanente, conforme atestam as imagens anexadas ao mencionado 
auto judicial e juntadas ao presente procedimento. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000214/2021-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1169 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E FERROVIÁRIO. ANTIGA 
RFFSA. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE AMERICANA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a proteção ao patrimônio 
histórico e cultural relativo à Estação Ferroviária de Americana situada em Americana/SP, tendo em vista que: (i)  o MPSP e a Municipalidade celebraram 
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TAC por meio do qual o segundo participante assumiu compromissos destinados a preservar o citado empreendimento, sendo que uma das obrigações 
impostas é a de averbar o tombamento do bem como patrimônio histórico-cultural na matrícula do imóvel; (ii) o Cartório de Registro de Imóveis 
encaminhou certidão comprovando que a edificação está matriculada e pronta para receber a averbação consignada no Termo Ajustado; e (iii) a efetivação 
desse registro é obrigação que está sendo executada pelo MPSP, cujo acompanhamento pelo MPF não se denota necessário diante da ausência de 
elementos a indicar a possível omissão do poder público local. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000471/2021-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1212 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
COLISÃO DE NAVIO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente da colisão 
entre o navio CAP SAN ANTONIO, da empresa Hamburg Sud com o atracadouro e a balsa que faz a travessia entre Santos e Guarujá, em 20/06/2021, 
tendo em vista que: (i) a Capitania dos Portos informo que não tem registro de dano ambiental decorrente da colisão; (ii) o Departamento Hidroviário do 
Governo do Estado de São Paulo informou que, assim que houve o acidente, a Estrutura Organizacional de Resposta do Plano de Emergência Individual 
foi acionada para verificação de eventuais vazamentos de óleo no mar e adoção dos procedimentos de resposta aplicáveis, contudo, após avaliação de 
campo e de imagens do acidente, constatou-se que não houve vazamento de óleo e sim de provável água de lastro do navio, porém o Departamento 
Hidroviário não dispõe de informações e dados específicos do material da água de lastro que permitam avaliar a ocorrência de dano ambiental; e (iii) a 
Autoridade Portuária de Santos afirmou que 'nos últimos dois anos e meio, houve cerca de 29 mil movimentações dentro do canal do Porto de Santos, 
tendo ocorrido apenas o único incidente em epígrafe, o qual não provocou danos físicos a pessoas, tampouco danos ambientais, bem como, não colocou 
em risco as operações portuárias'. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000073/2022-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1003 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. 
SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em notícia de fato cível instaurada 
para apurar atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente, promovida pela Prefeitura, mediante manutenção de depósito de resíduos sólidos, sem 
licença do órgão ambiental competente, em área no Município de Guaraci/SP, tendo em vista que: (i) a área é privada, não faz parte de Terreno de 
Marinha ou Terra Indígena/Quilombola e não está inserida em Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada por órgão da União, não havendo lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, 
inciso I, da CF; (ii) ainda que o AIA tenha sido lavrado pelo Ibama, tal fato não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal; (iii) nos termos 
da Lei n. 12.305/2010, cabe ao município a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seu território e, ao estado, a elaboração de plano de gestão. 
Precedentes: 1.16.000.000636/2020-98 (Voto nº: 1795/2020/4ª CCR, 571ª Sessão Ordinária - 5.8.2020) e 1.23.005.000264/2021-04 (Voto nº: 337/2022/4ª 
CCR, 601ª Sessão Revisão-ordinária - 23.2.2022). 2. Voto pela homologação da declinação 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). 164) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000091/2017-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1079 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 
12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no 
loteamento Jardim Lago Encantado, nº 160, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo 
em vista: (i) a informação da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização 
de intervenções, cujas conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar 
as providências realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a 
continuidade do procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de 
reservatório artificial a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 
4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, 
dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. O STF, também, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000098/2017-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1068 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago 
Encantado, nº 304, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação 
da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas 
conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências 
realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do 
procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 
e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
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Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000099/2017-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1081 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago 
Encantado, nº 26, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação 
da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas 
conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências 
realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do 
procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 
e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000106/2017-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1279 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago 
Encantado, nº 460, entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação 
da concessionária de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas 
conclusões definirão as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências 
realizadas para a regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do 
procedimento no presente momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial 
a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 
e da ADC 42, na data de 28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da 
Lei nº 12.651/2012, nos autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas 
reclamações, tem considerado que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, 
contraria as decisões proferidas pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
20/11/2020, com trânsito em julgado em 26/2/2021). 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000251/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1158 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 
POLÍTICA PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PESCA. GESTÃO. LITORAL SERGIPANO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de 
acompanhamento instaurado para averiguar a formulação de políticas públicas com vistas ao monitoramento das atividades pesqueiras e os respectivos 
impactos no modo de viver dos mamíferos marinhos no litoral de Sergipe, tendo em vista a formação de um núcleo de pesca que fará reuniões periódicas 
com os atores interessados no assunto para catalisar a implementação de mecanismos de proteção à vida marinha na zona costeira sergipana no âmbito 
da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, após reuniões entre o Procurador oficiante, ICMBio, Ibama, parlamentares 
estaduais e a Secretaria de Estado, demonstrando, assim, a atuação administrativa na proteção da atividade pesqueira e não se vislumbrando a necessidade 
de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000336/2022-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 996 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA. VEÍCULO. EMISSÃO DE POLUENTE. SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO. 
ARLA 32. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do delito previsto no 
art. 54 da Lei nº 9.605/98 devido à constatação de que um veículo automotor apresentava irregularidades no sistema de redução de emissão de poluentes 
causando a liberação de substâncias danosas ao meio ambiente em quantidade superior ao limite estabelecido, fato ocorrido em Cristinápolis/SE, tendo 
em vista que a matéria é de interesse local, pois não foi cometido em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas autarquias ou 
empresas públicas, a teor do art. 109, IV, da Constituição Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 170) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 1.35.003.000054/2022-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
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FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1151 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
EXTRAÇÃO MINERAL. ASSENTAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível extração de minério 
(areia) no Assentamento Flor da Índia, em Gararu/SE, tendo em vista que a Polícia Federal se deslocou ao local e não encontrou indícios de extração 
mineral ilegal na área em questão, não se confirmando o teor da denúncia anônima, não havendo, portanto, crime para investigar no presente caso. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 171) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000082/2018-11 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 995 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. INSTALAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar se a implantação de rede de energia elétrica provocaria 
danos à RPPN Catedral do Jalapão já que a instalação percorria os limites da reserva situada em São Félix do Tocantins/TO, tendo em vista que: (i) as 
informações da empresa esclarecem que as análises realizadas demonstram que o melhor traçado para a rede é o proposto inicialmente, uma vez que a 
fiação acompanharia a estrada que já passa no local, sem necessidade de grandes intervenções, gerando, assim, menor impacto ambiental; (ii) a ação 
popular proposta pelo proprietário e demais cidadãos em desfavor dessa intervenção foi extinta sem resolução de mérito; e (iii) a obra foi concluída em 
fev/22, inexistindo, portanto, fundamentos para a continuidade do procedimento, com fulcro na Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1005182-05.2020.4.01.3000-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1087 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. DOF IDEOLOGICAMENTE FALSO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISDOF. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do Código Penal, em que a indiciada V. S. M, supostamente apresentou informações 
falsas no sistema oficial de controle (Sisdof), pois houve mera transação de créditos de madeiras para empresas do Estado de Rondônia, sem o transporte 
físico, em que foram transacionados ao todo 5 DOFs, totalizando um volume virtual de 138,4802 m3 (cento e trinta e oito vírgula quarenta e oito metros 
cúbicos), em Rio Branco/AC, tendo em vista que: (i) os autos revelam a inserção de dados falsos no sistema de controle de produtos florestais via DOF, 
documento público federal, cujo sistema é coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo Ibama, autarquia federal, que deve fiscalizar a origem, o fluxo 
e transporte de produtos federais, em atribuição própria, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 140/2011, e os artigos 35 e 36 da Lei 12.651/2012; 
e (ii) há o interesse federal na questão, uma vez que a conduta em análise atenta contra serviços e interesse de autarquia federal, e, consequentemente, da 
União, fato que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Precedente: NF Criminal nº 
1.14.004.000412/2021-00 (595ª SO). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA Nº. JF-PB-0806565-76.2018.4.05.8200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1160 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 
VAZAMENTO DE SODA CÁUSTICA. RIO GRAMAME (ESTADUAL). 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
policial instaurado para apurar eventual prática de crime tipificado no art. 54 da Lei nº 9.605/98, conduta atribuída à Companhia de Abastecimento de 
Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), consistente no vazamento acidental de soda cáustica que atingiu o Rio Gramame, fato ocorrido no dia 09.02.2018, 
nos limites dos Municípios de João Pessoa e Conde, ambos no Estado da Paraíba, tendo em vista que: (i) conforme apurou a autoridade policial, o rio 
atingido não é de dominialidade da União, uma vez que banha sete municípios paraibanos, motivo pelo qual eventual dano que dele decorra não ocasiona 
interesse jurídico à esfera federal; (ii) o fato de o Ibama ter exercido atividade de fiscalização, com a aplicação de multa, por si só, não atrai a competência 
da Justiça Federal; e (iii) conforme ressaltou a autoridade policial, tramita na Promotoria do Município de Conde/PB Inquérito Civil versando sobre a 
degradação ambiental no Rio Gramame, em decorrência do vazamento de milhares de litros de soda caustica. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800104-50.2021.4.05.8502-INQ 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1282 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO 
DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE 
DUNAS. TERRENO DE MARINHA. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA (ART. 93 DO CPP). 1. Cabe a suspensão, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, 
de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos do art. 20 da Lei 4.947/1966 e art. 48 da Lei 9.605/98, consistentes na ocupação 
clandestina de área da União (praia e Terreno de Marinha) e na construção de imóvel em Área de Preservação Permanente (restinga) e Área de Proteção 
Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), localizado na Rua Mestre Sebastião Febrônio, 32, Praia de Boa Viagem, Povoado Saco, Município de Estância/SE, 
tendo em vista: (i) a existência de prejudicial heterogênea na esfera cível, autos da ACP nº 0800407- 06.2017.4.05.8502, que definirá questões relativas 
à existência ou não de materialidade para fins de formação da opinio delicti pelo Parquet Federal para fins de persecução penal; e (ii) a solução da 
controvérsia na referida ACP é relevante para a correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva na esfera criminal, 
pois depende saber se o terreno é área de preservação permanente cuja complexidade exige resolução na esfera civil, evidenciada pela necessidade de 
realização de exames técnicos multidisciplinares (STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020); Precedentes: JF-SE-INQ-
0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-INQ 
(586ª SO Dr. Nicolao). 2. A suspensão do IPL não traz prejuízos à persecução penal (prescrição da pretensão punitiva), considerando que no presente 
caso o crime tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui natureza jurídica de infração penal permanente cuja consumação protrai/estende no tempo, 
renovando-se a conduta delituosa a cada dia. 3. Quanto à parte do inquérito policial que apura a prática do delito do art. 20 da Lei nº 4.947/66, consistente 
em suposta invasão de terras da União, a partir dos elementos constantes nos autos, verificou-se a atipicidade da conduta por ausência de comprovação 
de que o agente tenha feito uso da força para adentrar em imóvel da União. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 (um) 
ano. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 01 
(um) ano, nos termos do voto do(a) relator(a). 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.00.000.008055/2022-
26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1133 – Ementa: CONSULTA SOBRE 
ADITAMENTOS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
INCÊNDIO EM TANQUES DE EMPRESA QUÍMICA. INDENIZAÇÃO ÀS COMUNIDADES DE PESCA ARTESANAL. 1. Não cabe manifestação 
do Colegiado acerca da solução jurídica adotada no caso concreto pelo Membro oficiante, consistente na análise de 03 (três) aditamentos de TAC já 
firmado, conforme documentação acostada aos autos e que visa estabelecer medidas mitigatórias de danos às comunidades pesqueiras da região do 
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Estuário de Santos/SP, ocasionados pelo incêndio ocorrido em 2015, tendo em vista que é matéria adstrita às atribuições do procurador natural. 
Precedente: 1.30.009.000050/2010-01 (560ª SO - Relator: Dr. Nicolao Dino). 2. Não se trata de promoção de arquivamento, ato suscetível de manifestação 
colegiada, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93, nem de notificação do representante. 3. Voto pelo não conhecimento da consulta. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da consulta, nos termos do voto do(a) relator(a). 176) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS Nº. 1.00.000.008056/2022-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1058 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA PAMPA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia 
de fato cível, procedimento instaurado para apurar supressão de 22,01 (vinte e dois vírgula zero um) hectares de vegetação nativa campestre do Bioma 
Pampa, sem autorização ambiental, em área do Município de Santiago/RS, tendo em vista que, conforme informações do Ibama, o local de ocorrência 
dos fatos é particular, não se tratando de área da União, situado no interior de UC Federal ou protegido/administrado por órgãos federais, ou que faça 
parte de terrenos de marinha e seus acrescidos, corpo hídrico federal, terras indígenas, comunidades tradicionais ou de assentamentos do Incra, nem de 
bem tombado pelo Iphan e de seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos ou cavidades naturais subterrâneas, inexistente, portanto, lesão direta a 
bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso 
IV, da Constituição Federal e Jurisprudência do STJ (CC 127.183/MS). Precedentes: JF-RJ-INQ-5013071- 14.2020.4.02.5101 (591ª SO) e NF nº 
1.29.007.000284/2019- 19 (562ª SO) 2. Dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do 
Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 
1.10.000.000378/2017-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1241 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE 
ECOLÓGICO PLÁCIDO DE CASTRO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil, o qual foi instaurado para apurar 
danos ambientais em área localizada no interior do Parque Ecológico Plácido de Castro, no Município de Plácido de Castro/AC, em razão da 
invasão/ocupação promovida por indígenas (desocupação em 2017), bem como para verificar a adequação da regularização fundiária da Unidade de 
Conservação da Natureza em questão, tendo em vista que: (i) conforme Ofício n. 23397/21 do Incra, a Prefeitura requereu a cessão da área compreendida 
pelo Parque, a qual está em sobreposição com o PAD Projeto de Assentamento Dirigido Pedro Peixoto, mas não há doação definitiva à municipalidade; 
(ii) a fiscalização do Parque é atribuição de ente federal (Ibama), o qual, inclusive, propôs a recuperação ambiental em seu interior; (iii) ainda que o 
licenciamento para o PRAD Plano de Recuperação de Área Degradada esteja a cargo do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Acre (órgão licenciador), 
o Ibama deverá acompanhar a sua execução; (iv) além disso, por meio do Relatório Técnico 1/2018/Ibama, verifica-se que há discussão envolvendo os 
limites do Parque e da área lindeira (que o Representante alega ser sua), que não foi resolvida e tem a capacidade de afetar/alterar a regularização fundiária 
da UC em questão, bem como há sobreposição com o Projeto de Assentamento Dirigido Pedro Peixoto do Incra (registrado na Matrícula do imóvel), 
capaz de atrair o interesse federal na questão; (v) há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair 
a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I e IV, da CF. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000093/2013-29 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1017 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM. OURO. BARRAGEM LABOURRIE. CALÇOENE/AP. NÃO INSERIDA NO POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS (PNSB). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar risco de rompimento da barragem Labourrie, cujo empreendedor 
é a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço Ltda, situada em Calçoene/AP, tendo em vista q u e : (i) citado barramento não está inserido 
na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), não precisa apresentar Declaração de Condição de Estabilidade (DCE), Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e não se aplica Categoria de Risco (CRI) nem Dano Potencial Associado (DPA), segundo pesquisa 
no Sistema de Gestão de Segurança de Barragem de Mineração (SIGBM) em 27/04/22; (ii) não foram encontrados vestígios arqueológicos nas áreas 
diretamente afetadas pelo projeto de mineração, conforme afirmações do IPHAN; (iii) a ANM vem executando o seu poder-dever de polícia 
administrativa, observando as disposições legais; (iv) a Nota Técnica 4ª CCR 01/2020 sugere promover o arquivamento dos procedimentos instaurados 
no âmbito do MPF relativos às barragens que não estejam inseridas na PNSB, exceto se houver informações sobre riscos à estrutura e de rompimento 
que possam afetar a população e o meio ambiente e ( v ) a cooperativa informou que o maciço continua sendo monitorado regularmente esclarecendo 
que o lançamento de rejeitos apresenta um quadro controlado durante o período de acompanhamento, já que é realizado o monitoramento constante da 
qualidade dos efluentes lançados a jusante da barragem, não apresentando qualquer alteração significativa em sua qualidade, consoante análise técnica 
das águas, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 
Precedente: IC 1.31.000.000229/2017-79 (593ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 179) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 
Nº. 1.14.000.000479/2022-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1048 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. RIO MUNICIPAL. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada para apurar notícia de existência de ligação irregular de esgoto, cuja 
rede desaguaria no Rio Jaguaribe, no Município de Salvador/BA, tendo em vista que se trata de rio municipal, eis que possui sua nascente nos bairros de 
Águas Claras, Valéria e Castelo Branco, desaguando em Piatã, na 3ª Ponte da Avenida Octávio Mangabeira, dentro dos limites municipais, não havendo, 
portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça 
Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000638/2019-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1205 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. DESMATAMENTO. PARQUE NACIONAL (PARNA) DE BOA NOVA/BA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos delitos previstos, em tese, nos arts. 38, 39 e 48 da Lei 9.605/98, em razão de desmatamento 
em propriedade rural situada no interior do Parna de Boa Nova/BA, consistente em incendiar 0,97 ha (zero vírgula noventa e sete hectares), para o plantio 
de bananas, com impedimento de regeneração de vegetação típica do Bioma Mata Atlântica, tendo em vista que: (i) a propriedade rural é composta por 
pessoas de baixa renda e que a colocação de fogo deu-se em virtude de questões culturais (uso de queimada) e necessidade de plantio para subsistência 
da família, o que pode ser enquadrado na excludente de ilicitude prevista no art. 51-A, § 1º, da Lei 9605/98; e (ii) os autos não revelam dano expressivo 
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ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção do ilícito, como aplicação de multa e embargo da área, para fins 
de desestímulo e evitar a repetição da conduta. 2. Registre-se, que o membro oficiente apontou que o indiciado manifestou interesse em realizar um TAC, 
o qual já foi minutado e abrange, também, a questão do dano ambiental, e que somente ainda não foi cadastrado no sistema, devido ao fato de ter sido 
minutado na forma de despacho (DESPACHO GABPRM002-ASV-PRM-VCA-BA-00003958-2021), razão pela qual foi determinada nova autuação de 
notícia de fato criminal para o registro da minuta do termo e encaminhado ao ICMBio em Boa Nova/BA, para a colheita de assinatura perante o agente 
causador do ilícito ambiental. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 181) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 
1.15.000.001080/2021-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1213 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAGOA 
SECA. OBRA IRREGULAR DE ATERRAMENTO. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuições para atuar em procedimento instaurado para 
apurar possíveis danos ambientais decorrentes de obra irregular de aterramento da Lagoa Seca, no que seria área de preservação permanente de vereda, 
na Avenida Bernardo Manoel, nº 11350, bairro Mondubim, em Fortaleza/CE: (i) foi oficiado o Dnit, visando investigar o suposto uso de suas máquinas 
na obra em questão, ao que a Autarquia informou que o local em questão não se insere nas áreas da atuação do Dnit e que não tem conhecimento da obra. 
Observou, na oportunidade, que o veículo com adesivo do Dnit deve ter prestado serviço para alguma empresa contratada pela Autarquia em algum 
momento, mas que não possui mais vínculo com ela; (ii) o lacal foi objeto de auto de infração e embargo pela Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(Agefis); e (iii) não há providências a serem tomadas pelo Ministério Público Federal, uma vez que, mesmo diante da relevância dos bens jurídicos 
tutelados, não se vislumbra qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, à vista do teor do art. 109 da Constituição Federal, tratando-
se de danos ambientais, em tese, perpetrados por particular, sem notícia de que tenham atingido bens ou interesses da União ou suar autarquias. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de declinação de atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação da declinação 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). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 
1.15.000.001107/2021-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1067 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. ALTERAÇÃO DO 
CURSO DE RIO. RIO COAÇU. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuições para apurar irregularidades ambientais, com suposto aterramento do 
Rio Coaçu, pelo Município de Eusébio/CE, tendo em vista que: (i) conforme a Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano do Eusébio (AMMA), 
há possível alteração irregular do curso do rio em razão de obra da empresa I. L. V. E. Ltda, que possuía licença para terraplanagem na área, mas não 
para alterar o curso do rio, havendo procedimento administrativo neste órgão, assim como procedimento em trâmite no Ministério Público Estadual (IC 
nº 01.2021.00011712-2) para investigar os fatos; (ii) informou a AMMA que o local da obra não se insere em terreno de marinha; e (iii) não havendo 
notícia de que as irregularidades atingiram bens ou interesses da União ou suar autarquias, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ato que possa 
resultar em ação de natureza civil de competência federal. 2. Recomenda-se que o representante seja comunicado acerca de promoção de declinação de 
atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação 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). 183) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000976/2017-49 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1093 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar suposto dano ambiental por impedir a regeneração natural de 0,18 (zero vírgula dezoito) ha de vegetação nativa, praticada por posseiro em 
fração de loteamento situada em APP do Rio Araguaia, Aruanã/GO, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista que: (i) o local foi embargado; (ii) 
não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a repreensão e prevenção do ilícito, com o objetivo 
de desestimular e evitar a repetição da conduta por meio de multa; (iii) a propriedade foi vendida e instaurou-se um procedimento de acompanhamento 
para monitorar as medidas do atual proprietário para adequação à legislação ambiental; e (iv) quanto ao âmbito penal, as consequências para o meio 
ambiente não foram desarrazoadas, sendo que a persecução penal pode ser obstada, considerando as circunstâncias do caso concreto, com fulcro na 
Orientação nº 01/4ª CCR, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente apuratório. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000334/2021-38 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1208 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO. SEMA/MT E IBAMA/MT. 1. Cabe o arquivamento, 
no âmbito da 4a CCR, de notícia de fato criminal instaurada a partir de ofício do Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de 
Barra do Garças/MT, noticiando possível omissão do Ibama e da Sema/MT, em Barra do Garças, quanto à instauração de procedimentos administrativos 
a partir de comunicações encaminhadas pelo referido Juizado Especial, referente ao TCO-1005128-57.2021.8.11.0004, lá em trâmite, que trata de prática 
de infração ambiental prevista no art. 70, da Lei 9.605/98 (infração administrativa consistente na ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente), tendo em vista que: (i) conforme pontuado pelo Membro oficiante, a SEMA/MT informou 
haver tomado providências em relação ao TCO, como a lavratura de autos de infração (nº 211133741 e nº 31113374,datados de 21/10/2021), autos de 
inspeção e termos de apreensão; e (ii) o Ibama informou não ter localizado nenhum documento encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal à autarquia 
federal, referente ao TCO, para que fosse realizado a lavratura de autos de infração e termos de apreensão da suposta carga irregular de madeira, portanto, 
não restando evidenciadas irregularidades e omissão dos referidos órgãos ambientais. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com determinação de remessa dos autos 
à 5ª CCR, para eventual análise quanto à prática de atos de improbidade administrativo, no exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 185) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000133/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1262 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA. ÁREA NÃO 
REGULARIZADA. OBRA NÃO AUTORIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público instaurado para apurar o dano ambiental decorrente 
de obra não autorizada no empreendimento turístico Cascata Camping, consistente em um barramento de curso d'água natural como atrativo turístico 
(utilizando-se de pedras, cimento, manilhas e canos de PVC), em Capitólio/MG, inserido na área não regularizada do Parque Nacional Serra da Canastra 
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(PNSC), tendo em vista que: (i) observa-se do Relatório Técnico nº 10/2021-PARNA Serra da Canastra/ICMBio, referente à vistoria realizada em 
20/08/2021, que não mais existe o barramento no local, havendo sido retirado praticamente todo o material empregado na sua construção, restando um 
único pequeno pedaço de manilha de cimento e um pedaço de tubo de PVC, que não impedem o curso normal das águas; e (ii) a vegetação nativa, 
basicamente gramíneas e ervas nativas do cerrado da região vem se recuperando normalmente no local. 2. Dispensada a comunicação do representante, 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 186) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.024.000156/2016-75 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1141 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA 
DE BARRAGEM. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PNSB). BARRAGEM DENOMINADA PDE LAGOA SECA. 
EMPRESA VALE S/A 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e estabilidade da barragem denominada Dique 
Lagoa Seca, operada pela empresa Vale S/A, localizada no Município de Mariana/MG, tendo em vista que: (i) conforme pontuou o Membro oficiante, 
em razão de suas características técnicas, a estrutura não cumpre nenhuma das exigências legais, previstas na Lei nº 12.334/2010; (ii) em pesquisa 
realizada no Sistema de Gestão de Segurança de Barragem de Mineração (SIGBM), em 29/04/22, verificou-se que a barragem denominada PDE Lagoa 
Seca, se encontra inativa e não está inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estando desobrigada legalmente de entregar 
Declarações da Condição de Estabilidade, bem como inexiste população a jusante, tampouco impacto socioeconômico, sendo o impacto ambiental pouco 
significativo; e (iii) segundo informações da ANM, a referida barragem não está classificada dentre as estruturas com maior prioridade para fiscalização, 
e que não foi reportado pelo empreendedor nenhuma situação que ensejasse a necessidade de uma vistoria de emergência à estrutura, pontuando que será 
realizada nova vistoria no segundo semestre de 2022, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de outra medida 
extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. A Nota Técnica 4ª CCR 01/2020 sugere promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito 
do MPF relativos às barragens que não estejam inseridas na PNSB, exceto se houver informações sobre riscos à estrutura e de rompimento que possam 
afetar a população e o meio ambiente. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA 
Nº. 1.23.003.000174/2022-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1066 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. AVE. CATIVEIRO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar suposto dano ambiental consistente em ter em cativeiro 01 (um) espécime da fauna silvestre 
(papagaio), sem permissão da autoridade ambiental competente, no Município de Porto de Moz/PA, tendo em vista que: (i) a quantidade de animais 
apreendidos (uma ave silvestre) é pequena e não é caso de reiteração delitiva; (ii) de acordo com o Relatório de Fiscalização do ICMBio, o animal foi 
entregue a criador conservacionista que é recebedor de animais de órgãos públicos; e (iii) não há evidência nos autos de ocorrência de dano expressivo 
ou omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para coibir o ilícito, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta. 
2. No âmbito criminal, foi promovido o arquivamento do feito. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 188) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000196/2013-85 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 896 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO. SÍTIO. EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a realização de obras do 
Condomínio Cidade Jardim, sem o devido levantamento arqueológico, no Município de Altamira/PA, tendo em vista que, após o retorno dos autos pela 
4ª CCR: (i) foi aprovado pelo Iphan o Relatório Final de Monitoramento Arqueológico e das complementações relacionadas ao Relatório do Projeto de 
Salvamento Arqueológico dos Sítios Buri, São Pedro, Panela 1 e Paraná, identificados na área de influência do Residencial Cidade Jardim; (ii) segundo 
o Iphan, houve a conclusão dos estudos de prospecção arqueológica e não há mais óbice, do ponto de vista do patrimônio cultural, para que o 
empreendimento obtenha as devidas licenças no órgão ambiental; (iii) foram realizados os cadastros dos sítios identificados no local no Sistema Integrado 
de Conhecimento e Gestão (SICG) do Iphan; (iv) consoante o parecer técnico 40/2020/COTEC IPHAN-PA/IPHAN-PA, 'quanto aos danos provocados 
pelo empreendimento aos sítios arqueológicos verificados, recomendo a abertura de processo específico para a definição dos valores e dos produtos que 
irão subsidiar a aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta'; e ( v ) concluiu o Membro oficiante que o Iphan adotou as medidas para o devido 
salvamento dos sítios arqueológicos existentes no local e eventuais danos ocorridos serão objeto de TAC no Iphan, o qual deverá ser acompanhado pelo 
próprio órgão federal de proteção ao patrimônio. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA-PA Nº. 1.23.003.000482/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
228 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. EMPREENDIMENTO. 
CRIAÇÃO DE GADO EM ÁREAS EMBARGADAS. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada para apurar possível infração ambiental, consistente em descumprir embargos impostos pelos Termos de Embargos n.º 509666-C e n.º 687670-
E, mediante criação de gado nas áreas embargadas localizadas na Fazenda Ouro Fino, no Município de Altamira/PA (AI nº 5WJ595DS), tendo em vista 
que não existem informações nos autos do recolhimento integral da multa aplicada, R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), recomendando-se ao 
membro oficiante o oferecimento de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 2. Na esfera cível, em observâncias aos enunciados 55 e 56 
da 4ª CCR, tratando-se de ilícito de considerável envergadura, em detrimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida de todos, (art. 225 da CF), corroborado pela aplicação de expressiva multa administrativa, no valor de R$ 
320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), revela-se necessária a apuração do ilícito nessa seara para: a) verificar o cumprimento da sanção administrativa, 
com realização de nova diligência perante o órgão ambiental para constatar se houve integral quitação do débito e, em caso de negativa, instar a autarquia 
ambiental federal a promover TAC de parcelamento do débito sob pena de sua inclusão do nome da autuada no Cadin, em dívida ativa ou, ainda, protesto 
do título oriundo da multa em cartórios de protesto, com a recomendação de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da infração ambiental, 
nos termos da Súmula 467 do STJ; e b) promover ação civil pública visando à reparação por dano ambiental, bem como a interrupção de suas atividades 
lesivas e irregulares. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com prosseguimento do feito na esfera criminal e tomada de providências cíveis. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 190) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000110/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1228 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AMAZÔNIA LEGAL. 1. Cabe o arquivamento de 
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procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos delitos dos arts. 39 e 45 da Lei 9.605/98, consistentes no corte de 2 (duas) 
árvores - Castanheiras (Bertholetia Excelsa), medindo o total em madeira de 18,43 m³ (dezoito vírgula quarenta e três metros cúbicos), bem como no 
corte seletivo de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente, em área supostamente localizada na Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri 
(Amazônia Legal), no município de São Félix do Xingu/ PA, tendo em vista que: (i) o Ibama informou que o corte das árvores se deu em área localizada 
no entorno (Zona de Amortecimento) da FLONA, portanto, fora dos limites de Unidade de Conservação da Natureza, onde também havia indícios de 
corte seletivo de árvores retiradas da floresta, porquanto constatada a presença de toras de madeira e tocos de árvores; (ii) não há evidências de omissão 
do órgão ambiental, que adotou as medidas administrativas de aplicação de multa, apreensão e destruição/inutilização da madeira, para a prevenção do 
ilícito e para fins de desestimular e evitar a repetição da conduta; (iii) na esfera cível, o impacto ao meio ambiente foi reduzido, sem força para produzir 
efeitos nocivos em escala suficiente a afetar a coletividade, não sendo necessária a adoção de providências pelo MPF. Precedente: 1.22.000.000113/2022-
14(Voto nº: 458/2022/4ª CCR, 602ª Sessão Revisão-ordinária - 16.3.2022). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000114/2022-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1247 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. RELATÓRIO 
ANUAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada em razão da não 
apresentação, por parte de empreendimento agropecuário, do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais (RAPP) junto ao IBAMA, em Redenção/PA, tendo em vista que: (i) a conduta praticada não revela lesão expressiva ao meio ambiente; (ii) 
os fatos em questão não encontram descrição típica na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), figurando como mero ilícito administrativo, previsto 
no art. 81 do Decreto nº 6.514/08; (iii) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou medidas administrativas para a prevenção 
do ilícito, como aplicação de multa para fins de desestímulo e evitar a repetição da conduta.. Precedente: 1.29.003.000029/2022-10 (604ª SO). 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000238/2021-78 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1196 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. 
BIOMA AMAZÔNIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento investigatório criminal instaurado para apurar prática de crime tipificado no art. 38, 
caput, da Lei 9.605/98, consistente em destruir 281,51 ha (duzentos e oitenta e um vírgula cinquenta e um hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, 
sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, no interior da Fazenda Recanto, entre os anos de 2016 e 2019, Município de São Félix 
do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) conforme informação do Incra e do ICMBio, a área de ocorrência da infração é de domínio particular, não pertencente 
ou protegida pela União, não se verificando prejuízo a Unidade de Conservação federal, a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, incisos I e IV, da Constituição Federal, 
e Enunciado n. 5-4ª CRR; e (ii) informação do Ibama ressalta a impossibilidade de afirmar que houve ofensa à espécie da flora ameaçada de extinção, 
ante a constatação da completa retirada da vegetação da área, pelo que, mais uma vez, foge a competência federal para a apuração, nos termos do 
Enunciado n. 49-4ª CCR. 2. Na esfera cível, em observância aos Enunciados 55 e 56 da 4ª CCR, constata-se que há interesse estratégico do Ministério 
Público Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em garantir por meio do Projeto 
Amazônia Protege a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos 
derivados do desmatamento. Precedente: JF-AC-INQ- 1002108-40.2020.4.01.3000 (593ª Sessão Revisão Ordinária, de 16/08/2021). 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições da apuração criminal, com a determinação de adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia 
Protege. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 193) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000006/2021-12 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1225 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO URBANO. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar 
invasão em faixa de domínio da União, localizada nas proximidades da Rodovia BR 230, promovida por ocasião da delimitação do Loteamento Mirante, 
no Município de Campina Grande/PB, além do corte de árvores supostamente dentro de seus limites da faixa de domínio público (ipês ornamentais) 
tendo em vista que: (i) por meio do Ofício n. 24557/21, o Dnit informou que o imóvel em questão pode ser dividido em três frações com situações 
diversas, uma em faixa de domínio medindo 1.013 m² (mil e treze metros quadrados), outra particular com 2.281,29 m² (dois mil duzentos e oitenta e um 
vírgula vinte e nove metros quadrados), a qual contém restrições impostas por faixa não edificável, e a última com 1.077,49 m² (um mil e setenta e sete 
vírgula quarenta e nove metros quadrados), também particular, porém sem restrições; (ii) o empreendimento se localiza na segunda e terceira frações/áreas 
privadas acima descritas (com e sem restrições), sendo que, conforme Relatório de Diligência nº 03/2021, o proprietário respeita a impossibilidade de 
edificar na faixa de domínio público local, inclusive informando aos interessados na compra que, devido a faixa de domínio (público), só é possível 
construir em 2.194 m² (dois mil cento e noventa e quatro metros quadrados), o que consta na placa de anúncio da venda (imagem anexa ao Relatório); 
(iii) o imóvel está regularizado perante o Município, cujo processo foi instruído com as informações do Dnit quanto à existência da faixa de domínio de 
1.013,00 m² (mil e treze metros quadrados) às margens da BR-230, área que não poderá ser cadastrada como registro particular; (iv) quanto às árvores 
cortadas, as imagens e plantas da área trazidas aos autos indicam certa distância da faixa de domínio público, não havendo elementos de informação de 
que estariam em área especialmente protegida pela União; (v) eventuais irregularidades na averbação da atualização da área (privada) no Registro de 
Imóveis, é matéria a ser examinada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, já tendo o Membro oficiante determinado a extração de cópias e o 
envio. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000445/2013-
48 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 900 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
ART. 62 DA LEI N° 12.651/2012. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO. IBAMA. 1. Trata-se de intervenções ambientais em faixa 
supostamente considerada área de preservação permanente de reservatório artificial destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público de 
água concedidos ou autorizados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, no caso a UHE Capivara, consistentes em 
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descumprimento de termo de embargo de empreendimento denominado residencial denominado Residencial Casa Grande & Carvalho, no Distrito de 
Pirangui, Município de Sertaneja/PR. 2. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar no inquérito civil instaurado, tendo em vista que: (i) 
ainda que o empreendimento possa estar localizado fora da área de preservação permanente do reservatório artificial UHE Capivara do Rio Paranapanema, 
que possui faixa de APP parametrizada em conformidade com o art. 62 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal), e esteja às margens de um lago 
artificial, que não é de propriedade da União, o presente caso trata-se de descumprimento de termo de embargo pelo Ibama, portanto, existe interesse da 
referida autarquia ambiental na atuação, pois houve descumprimento de uma ordem federal lavrada pelo Ibama. Precedente: NF Criminal nº 
1.29.001.000004/2021-47, julg. em 24/02/2021, na 583ª SO. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 195) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000242/2021-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1137 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE 
IMÓVEL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar o desmatamento de 0,31 hectares de vegetação Caatinga para construção 
de imóvel residencial de 5x6 metros  no interior do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, em Sento Sé/BA, além de indícios de estímulo para realização 
de invasões em área integrante do PARNA, por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da dita Municipalidade, tendo em vista que: (i) foi realizada 
reunião virtual entre o MPF e os representantes do sobredito sindicato, onde os mesmos foram alertados e orientados acerca da ilegalidade da estimulação 
de invasões  na área ambiental em análise, comprometendo-se a não mais procederem com tais ações; (ii) sob a esfera cível, verifica-se que o impacto 
ambiental decorrente da construção do imóvel foi de pequena dimensão; (iii) o desmatamento e a construção se deram para fins de subsistência familiar; 
e (iv) a degradação operada é passível de recuperação, além de já ter sido aplicada multa administrativa e embargo da obra. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000121/2021-52 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1030 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. NOVO PLANO DIRETOR. MUNICÍPIO DE XANGRI- LÁ/RS. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada a partir de parecer técnico, encaminhado por P. C. M., visando dar 
conhecimento da atual situação que se encontra o meio ambiente, especificamente no que se refere ao andamento das apresentações do novo Plano Diretor 
do Município de Xangri-lá/RS, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, o acompanhamento das reuniões e audiências públicas para 
elaboração do retromencionado Plano Diretor, bem como os pleitos apresentados na representação, e que dizem respeito a "falta de transparência e 
participação popular nas audiências públicas do Plano Diretor; oposição à construção de prédios com mais de três pavimentos, bem como a redução da 
altura de prédios para no máximo três andares, na Av. Central e Paraguassú; criação de ciclovias no entorno das avenidas e beira mar para fins de 
mobilidade urbana; e implantação de arborização com árvores no município", não apresentam temática a ensejar a competência da Justiça Federal, na 
forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito. 2. Quanto aos demais pleitos, que se 
referem a "estudar a possibilidade de se financiar a instalação da Estação de Tratamento (ET3); contrariedade à criação das PIPs e edificação de prédios, 
nas outras praias para justificar o saneamento; crítica ao diagnóstico que apontaria que o grande problema do saneamento são as casas, havendo outras 
medidas úteis para tal tratamento", segundo o Membro oficiante, há ações judiciais (5081748-25.2021.44.7100 e 5076060- 87.2018.404.7100), propostas 
pela PR/RS, no âmbito do GT Saneamento Litoral Norte, que tratam justamente da necessidade de o Município de Xangri-Lá implantar tratamento do 
esgoto, havendo inclusive limitações de crescimento urbanístico se não forem adotadas políticas naquele sentido. 3. Quanto a eventuais irregularidades 
apresentadas na representação, referentes a implantação dos condomínios: La Plage; Playa Vista; Las Dunas e Los Cobos, consignou o Membro oficiante 
que tais condomínios já foram ou estão sendo investigados nos autos do IC nº 1.29.000.000247/2008- 18, ACP nº 2009.71.00.003729-8, IC nº 
1.29.000.001526/2009- 80 e IC nº 1.29.023.000132/2021-32, respectivamente. 4. O representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos 
termos do Enunciado nº 9 da 4ª CCR. 5. Voto pela homologação da declinação de atribuições quanto ao item 1 e pela homologação do arquivamento 
quanto aos itens 2 e 3. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 
1.29.023.000123/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1094 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. CORRUPÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA 
AUTORIZAR A OBRA DE BARRAMENTO. RIO FEDERAL. REMESSA À 2ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a 
partir de cópia da NF Cível nº 1.29.023.000100/2020-56 (convertida em PP) - que apura o possível barramento de Rio Tramandaí, por parte do Município 
de Imbé/RS -, para apurar eventual ocorrência dos crimes previstos nos artigos nºs 324 e 333 do Código Penal, referentes à corrupção de servidor do 
Município de Imbé/RS, que teria recebido valores financeiros para autorizar obra de barragem no Rio Tramandaí (Rio Federal), tendo em vista que, 
conforme consignou o Membro ofi c i ant e : (i) instada a se manifestar se houve autorização/licença para barramento/aterro do Rio Tramandaí, nos anos 
informados na representação (2010 e/ou 2011), a Prefeitura de Imbé informou que no período informado "não há nenhuma licença/autorização para 
barramento/aterro do Rio Tramandaí"; (ii) conforme apontado pela autoridade policial, não se vislumbram elementos e justa causa para prosseguir na 
investigação, posto que "os fatos remetem aos anos de 2010 e 2011 e que são de difícil elucidação, uma vez que, após 10 anos, a indicação de testemunhas 
e eventuais provas tenham se perdido"; e (iii) a carência de indícios mais contundentes de ocorrência da prática delitiva, já que o representante obteve a 
informação de eventual corrupção a partir de uma conversa informal, cerca de cinco anos após a eventual ocorrência do fato delitivo, e que só veio a 
formular a representação quatro anos após essa conversa informal. 2. Considerando que a questão diz respeito a crime de corrupção (artigos 324 e 333 
do CP), verifica-se que a temática também é de atribuição revisional da 2ª CCR. 3. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento, no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 2ª CCR para 
eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 198) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001090/2013-84 - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1138 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. ESPÉCIE EXÓTICA. CORAL-SOL. RISCO AO ECOSSISTEMA MARINHO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ausência de medidas preventivas e mitigadoras acerca da proliferação da espécie exótica invasora 
coral-sol, ocorrida, especificamente, nas Baías de Guanabara e de Sepetiba, objetivando a contenção da bio-invasão, bem como a responsabilidade pelos 
danos ambientais decorrentes, tendo em vista que: (i) a invasão da espécie exótica, por meio da incrustação em plataformas de navio ou sondas de petróleo 
e gás, provoca risco ao ecossistema, inclusive de eliminação de coral nativo, contudo, segundo o Instituto de Biologia da UERJ, não há registro da espécie 
na Baía de Guanabara, sendo que, na Baía de Sepetiba, ocorreu a proliferação apenas na entrada, próxima à Baía da Ilha Grande (PRM/Angra dos Reis - 
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oficiada para as providências cabíveis); (ii) a Marinha do Brasil informou que atua no controle de sistemas anti-incrustantes, realizando fiscalização, por 
meio de Inspeção Naval, em navios que escalem terminais brasileiros, sendo lavrado AIA, quando constatada a infração; (iii) o Ibama informou que, em 
março/2018, ocorreu uma Reunião do MMA, objetivando a elaboração de plano nacional de prevenção; (iv) conforme pesquisa no site do Ibama, em 
dezembro/2018 o Ibama expediu a Portaria n. 3.642/18, que aprovou o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral-sol (Tubastraea 
coccínea e Tubastraea tagusensis) no Brasil (Plano Coral-sol), o qual estabeleceu objetivos, ações (de prevenção e controle), prazo de execução, 
coordenação e monitoria, onde está prevista a criação de um Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) para acompanhar a implementação e realizar 
monitoria e avaliação do Plano Coral-sol, esgotando-se o objeto deste procedimento. 2. Quanto aos supostos crimes cometido pelo Coordenador- Geral 
da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Atividades Marítimas e Costeiras (CGMAC/IBAMA), envolvendo retenção indevida de 
documentos, com consequente paralisação da gestão do controle da proliferação, omissão na fixação de medidas de prevenção e mitigação e permanência 
de plataforma incrustada pelo agente invasor, o feito foi desmembrado, e determinado o encaminhado as Unidade do MPF com atribuição (Eventos 135 
e 143). 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 
1.30.007.000105/2021-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1036 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGEM DE 
RIO. DERRUBADA DE ÁRVORES. DEVASTAÇÃO DE MATA CILIAR. RIO SANTO ANTÔNIO. CONTENÇÃO DE ENCHENTES. CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). 1. Tem atribuições o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar notícia de possível 
dano ambiental decorrente de desmatamento para execução de obra para contenção de enchentes, próxima ao rio Santo Antônio, no Vale do Cuiabá, 
Itaipava, Petrópolis, estrada Ministro Salgado Filho, após o retorno dos autos (601ª SO), tendo em vista que, de acordo com o Anexo ao Termo de 
Compromisso 0367.941- 38/2011 (o qual institui o repasse de verbas federais), (i) são obrigações da União Federal, representada pela CEF - 
compromitente (cláusula 3.1, a) "manter o acompanhamento da execução do empreendimento, bem como atestar a aquisição dos bens pelo 
COMPROMISSÁRIO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante do Termo de Compromisso"; (ii) de outro plano, compete ao INEA 
(cláusula 3.3) "b) apresentar à COMPROMITENTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao objeto do Termo de Compromisso, em 
periodicidade compatível com o cronograma de execução estabelecido; c) apresentar relatório da utilização da contrapartida a cada parcela a ser liberada, 
a qual deverá ser realizada de acordo com o cronograma de desembolso; d) propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições 
necessários para que a COMPROMITENTE possa realizar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle externo"; (iii) a eficácia do Termo de 
Compromisso se condicionou à analise favorável pela COMPROMITENTE de documentação "técnica de engenharia jurídica de titularidade da área de 
intervenção e de manifestação ambiental" (cláusula 2.1); (iv) conforme a cláusula 10.2, "É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa 
e da COMPROMITENTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Termo de Compromisso, bem como, conservar, em 
qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de fato relevante 
que venha a ocorrer"; ( v ) verifica-se, pois, que existe relação direta com serviços da União em matéria ambiental, consistente na existência de empresa 
pública federal no polo passivo da demanda, cujo compromisso de fiscalização condiciona o repasse das verbas públicas; e (vi) em caso análogo, o 
Conselho Nacional do Ministério Público proferiu decisão que declarou a atribuição do Ministério Público Federal nos autos, considerando que havia 
possível omissão no dever de fiscalização de empresa pública federal na consecução de programa habitacional, uma vez as previsões contratuais 
expressavam claramente a relação de gestão, acompanhamento de execução e assuntos relacionados a própria obra com critérios de entrega dos imóveis 
e eventual responsabilização, tendo a CEF como parte (CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 1.00892/2021-0, RELATOR: Conselheiro Marcelo Weitzel 
Rabello de Souza, 21/10/2021). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 200) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000103/2021-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1106 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. PESCA. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS. LOCAL PROIBIDO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado 
para apurar danos ambientais em razão de pesca no interior da Estação Ecológica de Tamoios, local em que a pesca é proibida, entre as ilhas de Búzios 
e Cobras, no Município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) não há evidências nos autos de omissão do órgão ambiental, que adotou as medidas 
administrativas de aplicação de multa e apreensão dos petrechos (nadadeira, máscara de mergulho e arbalete), para a prevenção do ilícito e para 
desestimular a repetição da conduta; (ii) não se mostra razoável a adoção de qualquer das medidas previstas no art. 4º, incisos I a IV e VI, da Resolução 
CSMPF nº 87/10; (iii) na esfera criminal, conquanto o fato pudesse configurar o delito do art. 34 da Lei 9.605/98, observa-se que as consequências para 
o meio ambiente foram reduzidas, sem força para produzir efeitos danosos à fauna marinha, podendo a persecução penal ser obstada, considerando as 
circunstâncias do caso concreto, em que não ocorreu apreensão de pescado, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000352/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1120 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA DO 
JARU. APP. MARGEM DO RIO AZUL. MUNICÍPIO DE JI- PARANÁ/RO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
supressão de 0,75 ha (zero vírgula setenta e cinco hectare) de vegetação nativa, do bioma Amazônia, sem autorização ambiental, na área de preservação 
permanente da margem esquerda do Igarapé Azul, limite com a Reserva Biológica do Jaru, Unidade de Conservação federal, no Município de Ji-
Paraná/RO, tendo em vista que: (i) conforme informação da Funai, a área foi aberta pelo indígena Alberto Gavião e seus familiares, com o intuito de 
constituir nova aldeia naquela localidade, que integra a Terra Indígena Igarapé Lourdes; (ii) a supressão de vegetação de duas pequenas áreas não 
ultrapassa 01 (um) hectare de desflorestamento e não afeta diretamente a Rebio federal, sendo as intervenções na flora compatíveis com os usos e 
costumes indígenas (instalação de moradia e cultivo de roças); e (iii) a Polícia Militar Ambiental e a FUNAI empreenderam atividade fiscalizatória para 
averiguar notícia de existência de garimpo ilegal no interior da TI Igarapé Lourdes, o que resultou na prisão em flagrante de vários indivíduos em 
01/08/2019, cujos desdobramentos estão nos autos da ação penal JF-JPA-1004418-48.2019.4.01.4101, em curso perante a 1ª Vara Federal de Ji-Paraná, 
não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000860/2022-61 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1146 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 1 . Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
para atuar em notícia de fato cível autuada, a partir de expediente encaminhado pelo MP Estadual, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades 
ambientais decorrentes de poluição atmosférica causada pelo excesso de tráfego de caminhões e alta propagação de poeira, oriundos de empreendimento 
minerário em Biguaçu/SC, tendo em vista que o referido fato é de interesse local, sem risco de afetação a bem de domínio federal ou sob gestão federal, 
não incidindo em nenhuma das hipóteses de atribuição federal versadas no Enunciado nº 7 da 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério 
Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da declinação 
de atribuições ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério 
Público para dirimir a controvérsia, nos termos do voto do(a) relator(a). 203) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-
SC Nº. 1.33.001.000045/2021-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1121 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. DESCARTE IRREGULAR. MARGENS DO RIO ITAJAÍ-AÇU. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo 
de promover a responsabilização pela recuperação do dano ambiental causado pelo descarte irregular de cinzas e entulhos de construção civil em área de 
preservação permanente, às margens do Rio Itajaí-Açu, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) a área afetada perfaz somente 
10 (dez) m², e que o material irregularmente depositado em área de preservação permanente já foi retirado do local, ademais, a vegetação da área vem se 
desenvolvendo naturalmente e de forma bastante significativa, considerando o visível potencial de autodesenvolvimento da regeneração natural naquele 
local; (ii) em recente vistoria no local, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Blumenau verificou não haver indícios de 
novas intervenções na área objeto destes autos (Relatório de Fiscalização nº 1901/2021); e (iii) os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Município de Blumenau dispensaram a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo empreendedor, 
bem como converteram a multa inicialmente aplicada em doação de mudas de espécies florestais arbóreas nativas, como forma de compensação pelo 
dano causado, conforme Relatório Técnico nº 18/2021, com o objetivo de desestimular e evitar a repetição da conduta, tornando-se desnecessária a 
adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 204) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000140/2020-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1135 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR 
(BARRO). TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO LICENCIADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar informação de considerável degradação ambiental no imóvel localizado em rua inominada, perpendicular à BR 470, no Município de 
Gaspar/SC, nas coordenadas: 26º52'06.27''S - 49º01'13.75''O, no âmbito da poligonal ANM nº 815.357/2018, tendo em vista que: ( i) a Polícia Militar 
Ambiental, após vistoria, informou que "No local foi constatado serviços de movimentação de terra mediante a escavação e extração mineral (barro) para 
regularização planimétrica do terreno com serviço de terraplenagem em área compreendendo a mesma matrícula de imóvel", e que "não foram constatadas 
irregularidades na área fiscalizada no que tange extração mineral clandestina"; (ii) a Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do Município de Gaspar, informou que emitiu licença e autorização de terraplanagem para fins de corte e aterro, visando à instalação de edificação futura, 
bem como emitiu autorização de PRAD para a recuperação da APP existente no local, ressaltou, ainda, a vedação de comercialização do material (mineral) 
e que os empreendimentos autorizados estão sendo acompanhados. Precedente: IC nº 1.33.001.000138/2020-54 (600ª SO). 2. Representante comunicado 
acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000457/2021-21 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 992 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA IMPACTADA PELA ATIVIDADE MINERÁRIA. MANIFESTAÇÃO. ACP DO CARVÃO. 
1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de representação, pela qual solicita manifestação acerca da possibilidade de intervenção 
em área localizada dentro dos polígonos impactados da ACP do Carvão, especificamente acerca de regularização de construção previamente edificada 
em área degradada, o imóvel está localizado na Av. dos Italianos, nº 2181, matrícula 2.458, cadastro municipal 9117, no município de Criciúma/SC, 
tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, no caso concreto, tratando-se de obra já edificada antes das recomendações expedidas 
aos entes públicos (prefeituras e órgãos de fiscalização) é possível a emissão de regularização do imóvel do interessado juntos aos órgãos públicos, 
especificamente quanto ao tema objeto do procedimento, qual seja, intervenção pretérita do áreas da ACP, desde que respeitados os parâmetros definidos 
para o local conforme legislação municipal em vigor, permitindo, podendo inclusive ampliar da área edificada, conforme projeto apresentado ao MPF. 
Na consulta prévia apresentada já existe consignado a existência de construção em madeira com 125,72 m2 (cento e vinte e cinco vírgula setenta e dois 
metros cúbicos) , sendo área total já construída de 167,72 m2 (cento e sessenta e sete vírgula setenta e dois metros cúbicos). 2. Registra-se que, caso na 
execução da obra forem identificados rejeitos ou estéreis, a mesma deverá ser imediatamente paralisada, devendo o responsável pelo empreendimento 
comunicar tal circunstância ao MPF e aos órgãos de fiscalização ambientais. 3. Foram expedidas as recomendações 05/2019 e 06/2019 pelo Procurador 
da República titular do 1º Ofício, além do aditivo à Recomendação 05, encaminhadas aos prefeitos e órgãos ambientais municipais e estaduais cujas áreas 
estão abrangidas no contexto da mencionada ACP. 4. O Membro oficiante determinou a inclusão do imóvel em planilha de controle do gabinete, com 
levantamento dos pontos com intervenções autorizadas na ACP do Carvão, acompanhada da descrição do polígono, coordenadas geográficas e referência 
ao número do procedimento desse expediente. 5. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, §1º, da 
Resolução 87/2010 do CSMPF. 6. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000160/2017-39 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1192 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DA TAINHA. PRAIA PORTO 
DA VÓ. MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRENO DE MARINHA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EFLUENTES. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a existência de danos ambientais decorrentes da ocupação irregular da Praia da Tainha, 
no Município de Bombinhas/SC, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante, a ocupação irregular inclui a Praia Porto da Vó, pelo 
que foram expedidas Recomendações ao Município de Bombinhas e ao órgão ambiental municipal (FAMAB) para que promovessem a fiscalização, in 
loco, do esgoto individual de cada lote existente na Praia da Tainha e na Praia Porto da Vó, comprovando a regularidade do esgoto individual de cada 
lote, bem como para não permitissem novas construções nessas praias, o que foi acatado; (ii) foi constatado pela municipalidade que todos os imóveis 
visitados possuem sistema de tratamento individual de esgoto sanitário, não sendo identificado vazamento ou lançamento irregular de efluente para a via 
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pública; e (i i i) para a SPU foi expedida Recomendação para que somente concedesse o direito de uso dos lotes situados em terreno de marinha na Praia 
da Tainha e na Praia Porto da Vó após a comprovação de inexistência de APP no respectivo imóvel ou, conforme o caso, com a limitação da ocupação 
do imóvel ao trecho que não constitua APP, o que também foi acatado, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. A partir do Parecer Técnico n. 01/2019, da Assessoria Pericial MPF, foi identificada 
a implantação do Loteamento Jardim Raviane nas Praias da Tainha e Porto da Vó, com alguns imóveis sobrepostos a terrenos de marinha e inseridos na 
unidade de conservação Parque Natural Municipal Morro do Macaco, pelo que foram adotas as seguintes providencias: (i) foi ajuizada a ACP no tocante 
à única edificação existente em APP e área de marinha na Praia da Tainha, cujo pedido demolitório foi julgado procedente em primeiro grau, processo 
n. 5001553-06.2010.4.04.720, presentemente em grau de apelação no TRF4, conforme consulta no Sistema Único; e (ii) quanto à Praia Porto da Vó, 
foram identificados 14 (quatorze) imóveis em terreno de marinha, pelo que foi promovido o desmembramento destes autos e instaurados inquéritos civis 
para cada imóvel, o que culminou com 14 (quatorze) ações civis públicas com pedido demolitório, conforme extrato disponível no Sistema Único. 3. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000276/2021-
54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1220 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar possível existência de redes de pesca fixas ilegais nos molhes do Rio Itajaí-Açu e praias do Município de Itajaí/SC, 
especialmente na Praia Brava, Cabeçudas e Atalaia, tendo em vista que: (i) a PMAmb informou que efetuou ações de fiscalização em diversas datas entre 
2021/2022, em conjunto com o Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (Nepom), Ibama, e/ou agentes de outras Unidades do órgão, mas 
não foram identificadas ocorrências nas praias e rio que abranjam o município em questão; (ii) foi requisitada diligência à DPF, objetivando apurar a 
ocorrência dos delitos dos arts. 34, 35 ou 36 da Lei 9.605/98, porém posteriormente concordou-se que não há justa causa para a deflagração de IPL, pois 
os órgãos de fiscalização ambiental (PMAmb, Nepom Núcleo Especial de Polícia Marítima da DPF, Ibama e Iamb) efetuaram diversas ações de 
fiscalização no litoral do município e não lograram êxito em flagrar/identificar algum agente de atividade ilícita, tendo sido encaminhadas cópias do 
presente procedimento para o Chefe da NUCART/DPF, objetivando subsidiar o planejamento de futuras diligências votadas à repressão de delitos 
ambientais, e, por outro lado, o Nepom (em conjunto ou não com outros órgão ambientes) efetua fiscalização preventiva, que pode ensejar autuação por 
infração concreta e instauração de procedimento próprio; (iii) não há ilegalidade concreta que justifique a continuidade deste procedimento. Precedente: 
1.30.009.000190/2021-23 (Voto nº: 542/2022/4ª CCR, 603ª Sessão Revisão-ordinária - 30.3.2022). 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002536/2019-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1172 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. PEIXES ORNAMENTAIS. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/1998, bem como no art. 29 da Lei 
11.105/05 consistente na manutenção em cativeiro e comercialização de 09 (nove) espécies de peixes ornamentais geneticamente modificados sem 
autorização válida, fato flagrado em 10/11/17, São Paulo/SP, tendo em vista: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, 
V, CP, dado o decurso de mais 4 (quatro) anos da infração e a pena máxima cominada para o delito ser de 2 (dois) anos de reclusão; e (ii) quanto ao 
âmbito civil, o Procurador oficiante asseverou que não tomou demais providências, pois houve a aplicação de multa na esfera administrativa contra a 
investigada, assim como os animais foram apreendidos e destruídos pelo Ibama, injustificando, assim, a atuação do MPF. Precedente: PIC 
1.34.001.002102/2020-78 (573ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 209) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.008010/2015-34 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1002 – Ementa: INQUÉRITO 
CIVIL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PATRIMÔNIO GENÉTICO. REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades na exploração econômica de produtos desenvolvidos 
por empresa, decorrente do acesso aos componentes do patrimônio genético da biodiversidade brasileira, consistentes na ausência da repartição dos 
benefícios e do depósito de subamostra, nos termos da Lei. 13.123/15 e Decreto 8.772/16, ao fundamento de que eventual cobrança das penalidades 
aplicadas deverá ser feita pela PGF, não ocorreu grave lesão ao meio ambiente e não há notícia de reiteração da conduta, tendo em vista que: (i) tanto na 
'modalidade monetária' de repartição de benefícios, que é feita ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (modalidade monetária), gerido pelo 
Comitê Gestor do qual participam Ministérios, a Funai, Iphan, e Representantes de Comunidades tradicionais/agricultores/população, como na 'não 
monetária', em que a repartição é feita mediante a constituição de uma obrigação de fazer (ou outra forma definida por ato do Poder Executivo), há efetivo 
interesse público na proteção da biodiversidade brasileira (meio ambiente) e conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético de populações 
indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais contra a utilização e exploração ilícita e omissão no cumprimento de suas obrigações, 
devendo ser apurada a efetiva regularização da atividade; (ii) a empresa foi autuada 27 (vinte e sete) vezes (todos os processos julgados em segunda 
instância administrativa), sendo que as sanções pecuniárias atingiram o total de R$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais), configurando 
atos infracionais de considerável envergadura, em detrimento da biodiversidade e conhecimento tradicional ou associado. Por isso, em atenção à 
autonomia das instâncias, cabe a realização de diligências perante o órgão competente para constatar se houve integral quitação do débito ou conversão 
da multa em outra obrigação diversa. Em caso de negativa, deve-se instar o órgão a promover TAC de parcelamento do débito ou com estipulação de 
outra obrigação pertinente, sob pena de sua inclusão em dívida ativa, o registro do nome da autuada no Cadin ou ainda protesto do título oriundo das 
multas em cartórios de protesto, com observância do lapso prazo prescricional de 5 (cinco) anos da infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do 
STJ. Além disso, a irregularidade na exploração econômica de produtos desenvolvidos em razão do acesso aos componentes do patrimônio genético da 
biodiversidade, ainda que na forma de omissão na repartição de benefícios e depósito de subamostras, pode ensejar a propositura de ACP, o que deve ser 
analisado pelo Membro oficiante. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 210) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCA-
SP Nº. 1.34.005.000089/2020-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1171 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO 
SAPUCAÍ. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. RANCHOS. FAZENDA SÃO PAULO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil público instaurado para 
apurar o dano ambiental decorrente de edificações irregulares na área de preservação permanente do rio Sapucaí (rio federal), em área arrendada pela 
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companhia Usina Alta Mogiana S/A - Açúcar e Álcool, para o manejo de cana-de- açúcar, no imóvel Fazenda São Paulo, em Ituverava-SP, tendo em 
vista que: (i) após a expedição da Recomendação nº 2/2021 ao proprietário da fazenda, à Usina Alta Mogiana S/A - Açúcar e Álcool e à Polícia Militar 
Ambiental, para que, em suma, adotassem medidas necessárias à desocupação da APP, a Polícia Militar realizou diligência no local e afixou, em cada 
um dos quatro ranchos, reiteração aos invasores não identificados a fim de realizar remoção voluntária; (ii) a Usina Alta Mogiana informou que houve 
total remoção das intervenções antrópicas e que, antes, os invasores removeram, voluntariamente, boa parte das edificações e dos materiais existentes na 
APP; (iii) informou, ademais, que as ocupações não possuíam caráter definitivo e que não houve resistência à desocupação; (iv) foi encaminhado relatório 
fotográfico, demonstrando a demolição das edificações irregulares, com acompanhamento da Polícia Ambiental, a limpeza das áreas, o armazenamento 
provisório dos resíduos, a limpeza da área, o transporte e o destino final dos resíduos e o bloqueio do acesso ao local dos fatos; e (v) a Polícia Militar 
Ambiental enviou Termo de Vistoria Ambiental relatando diligência para apoio à Usina Alta Mogiana nos trabalhos de demolição e remoção das 
edificações irregulares, corroborando as informações já apresentadas pela Usina. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 211) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SBCAMPO/S.AND/MAUA Nº. 1.34.011.000353/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1096 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FÁBRICA. SANTO ANDRÉ/SP 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato 
instaurada para apurar suposta falta de licença ambiental para o funcionamento da empresa DANIELLI & JEISON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUCÃO LTDA, no Município de Santo André/SP, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, não há nos autos 
qualquer indício de que os fatos ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, 
tratando-se de empreendimento situado em área particular. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com recomendação de notificação do 
representante, nos termos do Enunciado 9 da 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA Nº. 1.34.011.000386/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1170 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. VILA DE 
PARANAPIACABA. BEM TOMBADO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o abandono da Vila de 
Paranapiacaba pela prefeitura de Santo André/SP, bem tombado, causando danos ao patrimônio cultural, tendo em vista a judicialização do feito, pois o 
tema em apreço está abarcado na ACP 0004727-54.2008.403.6126 em trâmite na 1ª Vara Federal de Santo André, conforme verificação no Sistema 
Único e em conformidade com o Enunciado nº 11/4ª CCR por analogia. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000029/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1261 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 06). 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 
06, de propriedade de L. P. C., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no 
Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' 
está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto 
do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da 
totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT 
nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele 
loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados 
novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000037/2019-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1265 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 
CHECHI (LOTE 20). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica 
em área de preservação permanente, no lote 20, de propriedade de O. M. N., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado 
Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou 
que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro 
oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por 
via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras 
Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do 
Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o 
referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em 
questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
1.34.024.000042/2019-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1266 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 11). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 11, de propriedade de J. R. 
B., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo 
em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização 
fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que 
a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado 
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Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para 
acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos 
ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação 
a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 216) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000044/2019-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1264 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO CHECHI (LOTE 34). 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no lote 
34, de propriedade de J. M. R., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no 
Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' 
está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro oficiante, resta prejudicada a análise do objeto 
do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por via indireta, implicar em uma regularização da 
totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT 
nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do Loteamento Chechi, visando a regularização daquele 
loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o referido loteamento, caso necessário, serão instaurados 
novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 217) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 1.34.024.000048/2019-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1263 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 
CHECHI (LOTE 30). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocorrência de dano ambiental em virtude de intervenção antrópica 
em área de preservação permanente, no lote 30, de propriedade de J. C. P., de um total de 21 lotes, localizados no empreendimento denominado 
Loteamento Chechi (Recanto dos Pássaros), no Município de Fartura/SP, tendo em vista que: (i) instada a se manifestar, a Prefeitura de Fartura informou 
que o local denominado 'Recanto dos Pássaros' está em processo de regularização fundiária junto àquele município; (ii) conforme consignou o Membro 
oficiante, resta prejudicada a análise do objeto do presente apuratório, uma vez que a regularização individual dos lotes poderia, em certa medida, por 
via indireta, implicar em uma regularização da totalidade da área; (iii) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras 
Atividades não sujeitas a Inquérito Civil (PA-OUT nº 1.34.024.000072/2022-69), para acompanhar as medidas adotadas pelos proprietários do 
Loteamento Chechi, visando a regularização daquele loteamento junto ao município e aos órgãos ambientais competentes; e (iv) após regularizado o 
referido loteamento, caso necessário, serão instaurados novos procedimentos autônomos, em relação a cada um dos proprietários/ocupantes dos lotes em 
questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 218) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP Nº. 
1.34.024.000086/2017-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1082 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 78, 
entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária 
de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão 
as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a 
regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente 
momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado 
que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 219) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP 
Nº. 1.34.024.000111/2017-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1280 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE SALTO GRANDE/SP. ART. 62 DA LEI Nº 12.651/2012. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de intervenção em APP situado no loteamento Jardim Lago Encantado, nº 594, 
entorno do reservatório UHE de Salto Grande, em Salto Grande/SP, iniciado há mais de quatro anos, tendo em vista: (i) a informação da concessionária 
de que realiza um plano de ação por meio do qual promove diligências noutro condomínio para atualização de intervenções, cujas conclusões definirão 
as medidas a serem adotadas nesse apuratório; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as providências realizadas para a 
regularização/adequação da área a partir do plano citado, inexistindo, portanto, deliberações adicionais para a continuidade do procedimento no presente 
momento. 2. Registra-se que: (i) o art. 62 da Lei 12.651/2012 passou a considerar como faixa de APP de reservatório artificial a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; e (ii) o STF finalizou o julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42, na data de 
28.02.2018, tendo declarado a constitucionalidade de vários dispositivos do Novo Código Florestal, dentre eles a do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, nos 
autos da ADI 4903. Precedente: 1.22.005.000324/2016-51 (602ª SO). 3. Anota-se, também, que esse tribunal, em reiteradas reclamações, tem considerado 
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que o entendimento adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, contraria as decisões proferidas 
pelo Plenário da Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (Rcl nº 44.645 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 25/5/2021) (Rcl nº 42.889 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 
8/4/2021.) (Decisões monocráticas na Rcl nº 46.482/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2021; na Rcl nº 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 8/6/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021; e na Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2020, com trânsito 
em julgado em 26/2/2021). 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.34.029.000106/2021-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 792 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUSCITADO: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL E FERROVIÁRIO. 1. Não cabe a análise de Declinação de Atribuições em Conflito Negativo de Atribuições, promovida em notícia de 
fato criminal instaurada para apurar a prática, em tese, dos delito do art. 20 da Lei n. 4.947/66 e dos arts. 48 e 64 da Lei n. 9605/98, consistentes em 
invasão, construções (um rancho e um galinheiro), manutenção de cavalos e corte de árvores, em área pública remanescente da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A, localizada na Av. Florindo Antico, 1289, frente, Pontilhão (ou Pontilho), no Município de Cruzeiro/SP, tendo em vista que: (i) o município 
informou que a área das intervenções é remanescente da extinta RFFSA, sendo administrada pela Secretaria de Patrimônio da União, e sua localização é 
lindeira à antiga linha ferroviária, que ligava o município ao Estado de Minas Gerais, estando a linha férrea possivelmente sob guarda da Associação 
Brasileira de Preservação Ferroviária ABPF; (ii) ante as informações do município, é necessário que a SPU informe se administra o local (área das 
intervenções), ou, em caso negativo, com quem está a administração; (iii) para atrair a competência da Justiça Federal, é suficiente a administração da 
área pela SPU. 2. Voto pela conversão do feito em diligência, com retorno dos autos à origem, para que seja oficiada a SPU, para que esclareça quem 
está com a administração da área das intervenções. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão 
em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 221) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000555/2021-86 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 928 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ATERRO. SEIXO. TERRAPLANAGEM. INEXISTÊNCIA DE PASSIVO 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar a responsabilidade pela atividade minerária ilegal de aterro e seixo 
em área de domínio privado na zona rural do Município de Palmas/TO, configurando, em tese, os delitos previstos nos arts. 55 e 60 da Lei nº 9605/98 
c/c art. 2º da Lei 8.176/1991, tendo em vista que: (i) ausente indício de comercialização de produto mineral, restando configurada a hipótese do art. 3º, § 
1º, do Decreto-Lei 227/1967, consistente na movimentação de terra em obra de terraplanagem (nivelamento do terreno) para edificação do galpão para 
armazenamento de maquinário e escritório, pelo que não é exigido licenciamento e autorização de lavra pela ANM; e (ii) não há registro de passivo 
ambiental na área de domínio privado, nem de dano efetivo ou potencial a bem do domínio federal ou sob a gestão ou proteção de ente federal, tais como 
unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo 
IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00234868-2022| 
ORIENTAÇÃO 6ª CCR/MPF Nº 4, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

 
Assunto: Orienta os membros que atuam no ofício da 6ªCCR que, considerada a 
independência funcional, promovam o diálogo intercultural com os povos 
ciganos, especialmente por meio de visitas a suas comunidades, com o objetivo 
de obter informações sobre suas demandas, assim como prestar esclarecimentos 
para a promoção e garantia de seus direitos individuais, sociais e culturais. 
 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal assinala dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos sem quaisquer formas de 
discriminação: 



DMPF-e Nº 112/2022- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 15 de junho de 2022 Publicação: sexta-feira, 17 de junho de 2022 286 
 

 
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. 

 

Art. 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
 II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagra o direito à cultura como um direito fundamental e seus arts. 215 e 216 

dirigem comandos expressos ao Estado visando à proteção dos grupos sociais que contribuíram para a formação da identidade étnica, cultural e histórica 
de nossa sociedade, ao dispor verbis: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional. (...) 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II- os modos de criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO que esses dispositivos constitucionais atendem, simultaneamente, à promoção de igualdade substantiva e da 
justiça social, na medida em que conferem direitos a grupos socialmente desfavorecidos, que só muito recentemente passaram a contar com políticas 
públicas que visam à efetivação dos seus direitos, e possibilitaram a sobrevivência e o florescimento de grupos dotados de cultura e identidade étnica 
próprias; 

CONSIDERANDO que a proteção à cultura dispensada pela Constituição de 1988 parte da premissa de que o pluralismo étnico e 
cultural é um objetivo da máxima importância a ser preservado e promovido, no interesse de toda a Nação; 

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada 
pelo Decreto nº 65.810, de 08 de dezembro de 1969, além de condenar qualquer “distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de 
condição de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida”, 
estabeleceu que os Estados Partes tomarão “medidas especiais e concretas para assegurar como convier o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos 
raciais ou de indivíduos pertencentes a estes grupos com o objetivo de garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem 
e das liberdades fundamentais.” 

CONSIDERANDO que a Recomendação Geral nº 27, do Comitê para Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, 
relativa à discriminação dos povos ciganos, recomendou aos Estados Partes da Convenção Internacional sobre a Eliminação de odas as Formas de 
Discriminação Racial diversas medidas de caráter geral, de proteção contra a violência racial, na esfera da educação, para a melhorias das condições de 
vida, para a participação na vida pública, dentre outras. 

CONSIDERANDO a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada e promulgada no Brasil pelo 
Decreto nº 5.051, de 19/04/2004, art. 1º, 1, determina a sua aplicação “aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 
econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições 
ou por legislação especial”, dentre os quais, inegavelmente, inserem-se os povos ciganos; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT, art. 5º dispõe que “Ao se aplicar as disposições da presente Convenção: a) 
deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar 
na devida consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como individualmente”; 

CONSIDERANDO que os ciganos estão incluídos nas disposições do art. 3º do Decreto nº 6.040, de 07/02/2007 - Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que define povos e comunidades tradicionais como “grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição”; 

CONSIDERANDO os enunciados 6ª CCR sobre a Convenção 169: 
ENUNCIADO nº 17: As comunidades tradicionais estão inseridas no conceito de povos tribais da Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho. 
ENUNCIADO nº 29: A consulta prevista na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho é livre, prévia e informada, 

e realiza-se por meio de um procedimento dialógico e culturalmente situado. A consulta não se restringe a um único ato e deve ser atualizada toda vez 
que se apresente um novo aspecto que interfira de forma relevante no panorama anteriormente apresentado. 

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público Federal em defesa dos povos ciganos está em consonância com o Enunciado 
6ª CCR nº 42: 

O MPF tem atribuição para atuar judicial e extrajudicialmente nos casos de mortes, ameaças e outras violações de direitos humanos 
de lideranças indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais, consideradas, nessa condição, como defensoras de direitos humanos, não 
devendo essas violações ser tratadas em dimensão individual, mas como agressões ao seu povo; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 230, de 8 de junho de 2021, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a atuação do Ministério Público brasileiro junto aos povos e comunidades 

tradicionais, estabelece que “a atuação do Ministério Público junto aos povos e comunidades tradicionais se pautará pela observância da autonomia desses 
grupos e pela construção de diálogo intercultural permanente, de caráter interseccional”. 

CONSIDERANDO que o artigo 4º da referida Resolução nº 230 do CNMP define os princípios a serem observados para a efetividade 
do diálogo intercultural: 

Art. 4º O diálogo intercultural deve abranger os princípios da informalidade, presença física e tradução intercultural. 
§ 1º A informalidade consiste na aproximação e no estabelecimento de vínculos com os povos e comunidades tradicionais da área de 

atuação do órgão, por meio de uso de linguagem acessível e informação clara acerca de suas atribuições, bem como escuta permanente sobre as demandas 
dos grupos. 

§ 2º A presença física corresponde à adoção de uma rotina periódica de visitas aos territórios para o acompanhamento de demandas 
e apresentação de informações, sem prejuízo da realização de reuniões na sede do órgão para a mesma finalidade ou casos urgentes. 
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§ 3º A tradução intercultural consiste na adoção dos meios necessários para facilitar o diálogo e permitir a compreensão da linguagem 
ou dos modos de vida dos grupos, valendo-se, quando necessário, de intérpretes, da antropologia e de outras áreas do conhecimento para a identificação 
de especificidades socioculturais dos grupos. 

CONSIDERANDO os exemplos de violência policial contra indivíduos e comunidades de povos ciganos, de discriminação, de 
ausência de políticas públicas, dentre outros, revela-se necessária uma atuação coordenada do Ministério Público, em âmbito nacional, regional e local 
visando prevenir atrocidades e o monitoramento do acesso dos povos ciganos às políticas públicas; 

CONSIDERANDO que se faz necessária a atuação do Ministério Público Federal, ainda que seja em cooperação com o Ministério 
Público Estadual, como forma de se garantir os direitos dos povos ciganos; 

CONSIDERANDO precedente analisado no PGEA nº 1.00.001.000116/2020- 
35 no qual foi autorizada a atuação de dois Procuradores da República, lotados na Procuradoria de República no Município de 

Sousa/PB, em processo em curso na Justiça Estadual, que trata de questão fundiária, visando a defesa da Comunidade Cigana de Sousa/PB, que possui o 
maior contingente cigano assentado no Brasil, reunindo mais de 600 pessoas; 

CONSIDERANDO o precedente do Ministério Público Federal na Paraíba que, em 2017, realizou audiências públicas, nos municípios 
de Patos e Sousa, sobre os povos ciganos que ali vivem visando colher informações acerca das dificuldades enfrentadas pelos ciganos para definir 
estratégias para amenizá-las e articular uma rede de proteção aos direitos dessa comunidade; 

CONSIDERANDO o precedente tratado no IC nº 1.14.009.000558/2014-78 (PRM/Guanambi/BA) no qual se firmou Termo de 
Ajustamento de Condução com o Município de Paratinga/BA para o desenvolvimento de diversas providências relativas à ausência de políticas públicas 
para a comunidade cigana daquele município. 

CONSIDERANDO a atuação do Ministério Público Federal em Minas Gerais nos Inquéritos Civis nº 1.22.000.001978/2012-18 e n° 
1.22.000.000577/2012-41 no âmbito dos quais foi expedida a Recomendação MPF/MG nº 81 de 1 de agosto de 2013, ao Comandante Geral da Polícia 
Militar em Minas Gerais e ao Chefe da Polícia Civil em Minas Gerais para que determinassem aos seus comandados e chefiados o imediato e absoluto 
respeito à garantia de inviolabilidade dos domicílios das comunidades ciganas no Estado de Minas Gerais, fossem eles constituídos por tendas, casas ou 
quaisquer outros tipos de construção, observando-se estritamente os termos do disposto no art. 5°, inciso XI, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que o PLS nº 248/2015, que cria o Estatuto dos Povos Ciganos, foi aprovado no Senado Federal e encaminhado 
para apreciação da Câmara dos Deputados no dia 26 de maio último; 

CONSIDERANDO que o referido projeto de Estatuto dos Povos Ciganos cuida de políticas públicas para os ciganos no que se refere 
a acesso à terra, moradia, trabalho, saúde, educação, cultura e ações afirmativas, impondo também ao Estado o dever de garantir a dignidade e os valores 
religiosos e culturais dos ciganos. 

CONSIDERANDO que esta Orientação foi aprovada na 471ª Reunião Ordinária da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, ocorrida 
em 08 de junho de 2022. 

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no art. 62, 
inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, respeitada a independência funcional, estabelece a seguinte ORIENTAÇÃO aos membros 
do Ministério Público Federal com atuação na temática dos povos e comunidades tradicionais sob sua coordenação: 

 1. Para tornar efetiva a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos dos povos ciganos, deve-se realizar visitas a suas 
comunidades locais inclusive se em itinerância (ranchos, acampamentos, etc.), a fim de obter informações sobre suas demandas, bem como prestar 
esclarecimentos relevantes para a garantia dos seus direitos individuais, sociais e culturais. 

 2. Sempre que possível, as visitas às comunidades ciganas devem ser realizadas em conjunto com membros do Ministério Público 
do Estado com atribuição local ou temática. 

 3. Encaminhar à 6CCR relatórios dessas visitas, especialmente quando se tratarem de comunidades em itinerância, para a 
coordenação de eventuais providências junto a outros órgãos do MPF. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª CCR/MPF 
 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00235103-2022| 
PORTARIA 7ª CÂMARA Nº 2, DE 4 DE MAIO DE 2022 

 
Prorroga as atividades do Grupo de Trabalho sobre os impactos da ADPF 569 no 
Sistema Penitenciário Federal. 
 

A 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e considerando a Portaria 7ª Câmara nº 1, 16 de novembro de 
2021, que criou o Grupo de Trabalho sobre os impactos da ADPF 569 no Sistema Penitenciário Federal, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar, pelo período de 120 (cento e vinte dias) dias, as atividades do Grupo de Trabalho, da 7ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, sobre os impactos da ADPF 569 no Sistema Penitenciário Federal. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PAULO QUEIROZ 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador da 7ª CCR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236403-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 2, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
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de 1993; nos arts. 8º e 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017; e inciso II art. 2º e art. 16 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio de 
2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, no tocante ao Controle Externo da Atividade Policial, tem como 
objetivo velar pela regularidade, adequação e eficiência dos procedimentos empregados na execução da atividade policial; 

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado da 7ª CCR na 73º Sessão Ordinária de Revisão, realizada no dia 10 de fevereiro de 
2022, 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação visando conhecer e avaliar a Plataforma Integrada de Operações 
e Monitoramento de Segurança Pública - Córtex, desenvolvida pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) a distribuição do feito, por prevenção, ao 2º Ofício, nos termos do artigo 15 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 

 
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador da 7ª CCR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236286-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 5, DE 4 DE MAIO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; no art. 8º e art. 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017/17; e inciso II art. 2º e art. 15 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio 
de 2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, no tocante ao Controle Externo da Atividade Policial, tem como 
objetivo velar pela regularidade, adequação e eficiência dos procedimentos empregados na execução da atividade policial; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições (artigo 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO o Voto nº 177/2022 referente à Notícia de Fato nº 1.30.017.000020/2022-21. 
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de verificar com a Diretoria Geral da Polícia 

Federal a conveniência de ser editado manual sobre os atos de polícia judiciária realizados na execução dos mandados de busca e apreensão. 
Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) após, distribua-se o feito, nos termos do artigo 15 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 

 
PAULO DE SOUZA QUEIROZ 

Subprocurador-Geral da República  
 Coordenador da 7ª CCR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236287-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 6, DE 4 DE MAIO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; nos arts. 8º e 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017; e inciso II art. 2º e art. 16 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio de 
2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que, em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público desenvolveu o projeto “O Ministério Público no 
enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial”, que prevê a realização de uma série de objetivos, dentre eles a Criação e disponibilização de 
um banco de dados pelo CNMP acerca das mortes decorrentes de intervenção policial, por Estado da Federação; 

CONSIDERANDO que coube a 7ª CCR a atribuição de levantamento e consolidação das informações e alimentar o Sistema de 
Registro de mortes decorrentes de atividade policial; 

CONSIDERANDO que, para a devida alimentação do sistema, a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão depende de informações 
oriundas dos ofícios de 1º grau; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de consolidar as informações e realizar o cadastro 
no Sistema de Registro de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial – SRMIP. 

Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) dispensar a distribuição por tratar-se de acompanhamento de atividades de cunho executivo da Coordenação da Câmara, nos termos 

do artigo 16 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 
 

PAULO QUEIROZ 
Subprocurador-geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236281-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 7, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; nos arts. 8º e 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017; e inciso II art. 2º e art. 16 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio de 
2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que o Art. 2º, § 7º da Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014 estabelece que compete à 7ª CCR atuar 
nos feitos cíveis e criminais relativos ao  controle externo da atividade policial e dos estabelecimentos penais; 

CONSIDERANDO a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional Contra o Racismo na Atividade Policial no âmbito da 7ª CCR. 
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de acompanhar e registrar as atividades 

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Contra o Racismo na Atividade Policial. 
Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) a distribuição do feito, por prevenção, ao 1º Ofício, por tratar-se de acompanhamento de atividades de cunho executivo da 

Coordenação da Câmara, nos termos do artigo 16 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 
 

PAULO QUEIROZ 
Subprocurador-Geral da República  

Coordenador da 7ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236269-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 11, DE 23 DE MAIO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; no art. 8º e art. 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017/17; e inciso II art. 2º e art. 15 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio 
de 2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições (artigo 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO o contido no expediente PGR-00129564/2022 que trata de matéria jornalística "Fundo de segurança destinou 
apenas 0,01% ao combate à violência contra a mulher, diz relatório preparado pelo Instituto Sou da Paz"; 

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado na 76º Sessão Ordinária de Coordenação, realizada no dia 12 de maio de 2022, no 
sentido da instauração de procedimento administrativo para acompanhar a regulamentação da Lei nº 14.316/2022, de 29 de março de 2022. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de acompanhar a regulamentação da Lei n.º 
14.316/2022, que "Altera as Leis nºs 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e 13.675, de 11 de junho de 2018, para destinar recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública (FNSP) para ações de enfrentamento da violência contra a mulher". 

Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) após, distribua-se o feito, nos termos do artigo 15 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 
 

PAULO QUEIROZ 
Subprocurador-geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00236253-2022| 
PORTARIA PA 7ª CÂMARA Nº 13, DE 10 DE JUNHO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; no inciso IV art. 8º e art. 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017/17; e inciso II art. 2º e art. 15 da Resolução CSMPF nº 166, de 
6 de maio de 2016 (Regimento Interno da 7ª CCR), 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de2017); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.675, de 11 de julho de 2018 (documento PGR-00229467/2022), que disciplina a 
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal, cria a Política 
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), altera a Lei Complementar nº 79, de 
7 de janeiro de 1994, a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, e revoga dispositivos da Lei nº 12.681, de 
4 de julho de 2021; 

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado na 77ª Sessão Ordinária de Coordenação, realizada no dia 9 de junho de 2022, no 
sentido da instauração de procedimento administrativo para análise do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e o modelo de atuação integrada via 
Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
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RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Coordenação com o objetivo de realizar a análise aprofundada do modelo de 
atuação integrada e avaliar as ações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Para tanto, determino: 
a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 
b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
c) após, distribua-se o feito, nos termos do artigo 15 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 
 

PAULO QUEIROZ 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00014992-2022| 

PORTARIA PRE/RJ N° 49, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 
artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 24/2022, recebido em 3 
de junho de 2022), 

RESOLVE: 
DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça BRUNO RINALDI BOTELHO para atuar perante a 131ª Promotoria 

Eleitoral – Volta Redonda, no período de 21 a 30 de junho de 2022, em razão das férias da Promotora de Justiça indicada para o biênio, sem prejuízo de 
suas demais atribuições. 

Publique-se no DMPF-e. 
 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00017018-2022| 
PORTARIA Nº 4, DE 9 DE JUNHO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio das Procuradoras da República signatárias, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, 129, inciso III, 225, caput e §2º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso III, alínea “d”, 
da Lei Complementar nº 75/93, bem como nos artigos 8º, 9º, 10 e 11, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público –CNMP; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

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, art. 127, caput); 

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

CONSIDERANDO o ajuizamento, pelas Procuradoras da República integrantes da Força Tarefa Bairros Pinheiro, Mutange e 
Bebedouro, da Ação Civil Pública nº 0806577-74.2019.4.05.8000, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas; 

CONSIDERANDO que a referida ACP imputa a responsabilidade ambiental aos demandados (empresas e poder público) pelos danos 
socioambientais perpetrados nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, na cidade de Maceió/AL, em decorrência da atividade realizada pela empresa 
BRASKEM S.A. (responsável direta) concernente à extração de sal-gema; 

CONSIDERANDO que, no bojo da mencionada ACP, foi firmado um termo de acordo com a demandada BRASKEM S.A., no qual 
a empresa assumiu a responsabilidade pela reparação do passivo socioambiental decorrente do fenômeno de subsidência percebido nas áreas afetadas 
pelos Impactos PBM, obrigando-se a adotar as medidas necessárias de mitigação, reparação ou compensação socioambiental previstas na avença, 
garantindo os recursos necessários para seu fiel cumprimento; 

CONSIDERANDO que a transação extrajudicial foi homologada judicialmente pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Alagoas, tendo a sentença extinguido a demanda com resolução de mérito em face da BRASKEM S.A., com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do 
Código de Processo Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de monitorar o cumprimento da avença, analisando documentos encaminhados pela empresa e 
submetendo-os a uma análise técnica; 

CONSIDERANDO a adesão parcial do Município de Maceió ao referido acordo, no eixo das ações de mobilidade urbana, em avença 
devidamente homologada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas; 

CONSIDERANDO a pertinência do acompanhamento específico das medidas a serem executadas com esse foco; 
RESOLVEM 
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1. Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento para acompanhar o cumprimento do Subcapítulo III do Capítulo III 
do termo de acordo celebrado para extinguir a ação civil pública nº 0806577-74.2019.4.05.8000, relativo às ações de mobilidade urbana. 

2. Determinar que seja dada a publicidade prevista no art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017, na forma do que preceituam os arts. 
4º, inciso VI e 7º, §2º, incisos I e II da Resolução CNMP nº 23/2007. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 
Procuradora da República 

 
JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 

Procuradora da República 
 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00017078-2022| 
PORTARIA PRE-AL Nº 16, DE 8 DE JUNHO DE 2022 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e, em especial, nos 

termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO que a designação de membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 
(art. 1º, I da Resolução CNMP n.º 30, de 19 de maio de 2008); 

CONSIDERANDO as designações realizadas por meio da Portaria PRE-AL n. 14, de 30 de maio de 2022 (DMPF-e Extrajudicial de 
1 de junho de 2022); 

CONSIDERANDO a documentação encaminhada pela Procuradoria-Geral de Justiça de Alagoas para o exercício da função eleitoral 
de primeiro grau no estado, por meio do Ofício nº 129/2022 – GAB/PGJ, 
 RESOLVE, em retificação à Portaria nº PRE-AL n. 14/2022, de 30/05/2022: 

DESIGNAR, para oficiar na condição de Promotor Eleitoral Titular (biênio 2022/2024) perante a 27ª Zona Eleitoral (Mata 
Grande/AL), a partir de 01/06/2022, o Exmo. Promotor de Justiça PAULO VICTOR SOUSA ZACARIAS. 

DESIGNAR, para oficiar na condição de Promotor Eleitoral Substituto perante a 49ª Zona Eleitoral (São Sebastião/AL), a partir de 
01/06/2022 até o dia 12/10/2022, o Exmo. Promotor de Justiça FREDERICO ALVES MONTEIRO PEREIRA, em virtude de afastamento da titular. 

DESIGNAR, para oficiar na condição de Promotora Eleitoral Titular (biênio 2022/2024) perante a 49ª Zona Eleitoral (São 
Sebastião/AL), a partir de 13/10/2022 até o final do biênio (dia 31/05/2024) a Exma. Promotora de Justiça SHANYA MARIA ESPÍNDOLA DANTAS. 

Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Procurador-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Publique-se no DJe e no DMPF-e. 

 
ANTONIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00032363-2022| 

PORTARIA Nº 79, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
 

O Procurador da República titular do 1º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Ceará, no cumprimento das incumbências 
constitucionais (art. 127, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988) e legais (art. 1º e art. 2º, ambos da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 – LC n.º 75/1993), e no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, III, da CRFB/1988, e pelos art. 6º, VII, "c", art. 
7º, I, e art. 38, I, da LC n.º 75/1993, art. 8º, § 1º, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei n.º 7.347/85); e pelas Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (Res. CNMP n.º 23/2007), e Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010 (publicação consolidada), do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal (Res. CSMPF n.º 87/2010). 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme disposto no art. 127, da 
CRFB/1988, e no art. 1º, da LC n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais 
indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, relativas à administração 
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, é função institucional do Ministério Público Federal (art. 5º, I, "h", da LC n.º 
75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, "b", da LC n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público, na forma do art. 6º, VII, "b", e art. 38, I, ambos da LC n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover as ações necessárias à probidade administrativa, na forma 
do art. 6º, XIV, "f", da LC n.º 75/1993; 
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CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Res. CNMP n.º 23/2007 e da Res. CSMPF n.º 
87/2010; 

CONSIDERANDO os elementos acostados ao PIC n° 1.15.000.002680/2020-70, que foi instaurado em virtude do Relatório de 
Inteligência Financeira nº 56008.3.74.2145, encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, por meio do qual foram relatadas 
movimentações financeiras suspeitas envolvendo ELIZANDRA SANTOS LIMA e JOSÉ GLEISON DA SILVA CRUZ, movimentações essas que 
indicam provável recebimento indevido de valores oriundos de empresa que presta serviços de transporte escolar no município de Itaitinga/CE, 
envolvendo outros servidores da municipalidade; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano. 
Autue-se esta Portaria. 
Publique-se no Diário Oficial, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e dos art. 5º, VI, e art. 16, § 1º, I, ambos 

da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 
Dispensada a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Combate à corrupção, conforme 

o Ofício-circular n.º 22/2018/5ªCCR/MPF (PGR-00679863/2018). 
Observe-se o disposto no art. 6º, § 10, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e no art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, fazendo 

constar cópia desta Portaria de Instauração em todos os ofícios requisitórios de informações destinadas à instrução do presente Inquérito Civil. 
 

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00021030-2022| 
PORTARIA PPE PRE/MA Nº 10, DE 10 DE JUNHO DE 2022 

 
Instaura Procedimento Preparatório Eleitoral, na forma que especifica. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 
do art. 129, III, da CF/88, e dos arts. 7º, I, 38, I, e 72 da Lei Complementar nº 75/93, além das disposições contidas na Portaria PGR/PGE n.1/2019: 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, o Procedimento Preparatório Eleitoral será instaurado 
para coletar subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis em 
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato Eleitoral nº 1.19.000.000668/2022-43, onde se noticia que o Lahesio Rodrigues do 
Bonfim, suposto pré- candidato ao cargo de Governador do Estado do Maranhão, teria realizado evento na cidade de São Pedro dos Crentes/MA, com a 
distribuição de cestas básicas para a população; 

CONSIDERANDO que os fatos apontam suposta propaganda eleitoral antecipada, na medida em que indicam que o representado 
participou do evento, com nítido conteúdo eleitoral e em atos típicos de campanha; 

CONSIDERANDO que no referido evento foram proferidas falas que podem configurar, em tese, violação ao art. 36 da Lei nº 
9.504/97 ("A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição"); 

CONSIDERANDO a necessidade de reunir subsídios que amparem uma eventual atuação futura desta Procuradoria Regional 
Eleitoral e permitam ponderar sobre possíveis atos de propaganda irregular disciplinados nos arts. 36 e 39, §8º, da Lei n. 9.504/97; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) com vistas a apurar suposta prática de propaganda eleitoral antecipada 

por parte de Lahesio Rodrigues do Bonfim, suposto pré-candidato ao cargo de Governador do Estado do Maranhão, que teria promovido evento com 
distribuição de cestas básicas à população, com conteúdo aparentemente eleitoral e praticado atos típicos de campanha, no dia 02/04/2022, no município 
de São Pedro dos Crentes/MA. 

Art.. 2º. Publique-se na imprensa oficial. 
 

HILTON MELO 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00002315-2022| 
PORTARIA Nº 7, DE 14 DE JUNHO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, 

III, da Constituição, 5º, II, "b", III, "b" e 6º, VII, "b", da Lei Complementar 75/93, 8º, § 1º, da Lei 7347/85, e nos termos dos arts. 2º, II, da Resolução 
CSMPF 87/2006 e 2º, II, da Resolução CNMP 23/07: 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios 
constitucionais, bem como promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros 
interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 5º, II, “b” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO as cópias extraídas do Inquérito Civil nº 1.22.023.000205/2021-47, destinado a apurar a suposta prática de atos 
de improbidade administrativa pelo senhor WALID NEDIR OLIVEIRA, ex-prefeito do município de Ladainha/MG, mandato 2017-2020, pela empresa 
TEMA CONSTRUTORA LTDA - EPP e pelo engenheiro GETÚLIO MARTINS, sócio-administrador da Tema Construtora, tendo em vista a aplicação 
indevida de recursos repassados pela Fundação Nacional da Saúde para execução de melhorias sanitárias domiciliares, por meio do convênio n° 
01560/2017; 
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CONSIDERANDO que os elementos carreados ao Procedimento Preparatório 1.22.023.000205/2021-47 suscitam a necessidade de 
maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “Apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa 

pelo senhor WALID NEDIR OLIVEIRA, ex-prefeito do município de Ladainha (2017-2020), pela empresa TEMA CONSTRUTORA LTDA – EPP e 
pelo engenheiro GETÚLIO MARTINS (sócio-administrador da Tema Construtora), tendo em vista a aplicação indevida de recursos repassados pela FNS 
para execução de melhorias sanitárias domiciliares por meio do convênio n° 01560/2017”. 

Ficam designados, como secretários deste feito, os assessores Lucas de Andrade Ferreira e Henrique Batista Miranda, conforme art. 
4º, V, da Resolução CNMP nº 23/07, aos quais se determina providenciarem o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à Egrégia 
4ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/07 e 16. 

Expedientes necessários. 
Em Teófilo Otoni-MG. 

 
FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00002427-2022| 

PORTARIA N° 11, DE 13 DE JUNHO DE 2022 
 

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

Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CRFB/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 
é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

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

Considerando que as denúncias narradas precisam ser apuradas; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: "apurar as responsabilidades pelas ocupações irregulares nas áreas de 

reserva legal destinadas à reforma agrária nos Projetos de Assentamento Luís Carlos Prestes e Carlos Lamarca". 
1 - Autue-se e registre-se no âmbito da PRM/PGN, para a instauração do inquérito civil com os devidos registros no Sistema Único. 
2 - Cumpre-se as diligências determinadas no despacho retro. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004034-2022| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 14 DE JUNHO DE 2022 
 

IC - 1.26.002.000191/2016-01. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR 
ATO DE IMPROBIDADE OU CRIME. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 
de Bolsa Família realizados no Municípios sob atribuição da PRM-Caruaru, no período entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-
financeira dos beneficiários. 

Em retrospectiva, a atuação foi decorrência de encaminhamento do ofício n. 494/2016/PGR/5ª CCR/MPF, fls. 6/7, sendo determinado 
pelo procurador distribuidor a repartição dos municípios de atribuição da PRM-Caruaru, ficando cada um dos dois ofícios com dezoito municípios. 

Assim, dezoito notícias de fato - uma para cada município - estão vinculadas aos presentes autos. Nestas NFs foram expedidas 
recomendações aos entes municipais, com a orientação: 

Com relação aos benefícios pagos a título de Bolsa Família referentes a (i) servidores públicos cuja família cadastrada seja composta 
por 4 (quatro) ou menos pessoas, (ii) doadores de campanha em valores superiores ao recebido no PBF, (iii) proprietários/responsáveis por empresas 
ativas, (iv) servidores públicos (independente da composição da família) e, cumulativamente, doadores de campanha (independentemente do valor doado) 
e (v) pagamentos de benefício a pessoas já falecidas: 

(1) promova, em no máximo 60 (sessenta) dias, revisão dos cadastros constantes dos Anexos à presente recomendação e que ainda 
estejam eventualmente ativos, revisão esta que deve ser precedida de visita às famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de 
renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade; 

(2) em relação aos benefícios que vierem a ser cancelados em razão da revisão anteriormente recomendada, envie ao Ministério 
Público Federal, em no máximo 60 (sessenta) dias, uma planilha editável, salva em formato CSV (Excel, LibreCalc ou outro programa), gravada em CD 
ou DVD (não enviar versão impressa), contendo os CPF’s dos beneficiários do PBF cujo benefício foi cancelado. 

(3) Como medida de publicidade e conscientização dos beneficiários do PBF, seus familiares e eventuais outros interessados, a 
Prefeitura deverá promover a afixação do inteiro teor da presente recomendação em locais visíveis de suas repartições e das agências da Caixa Econômica 
Federal em seu território, pelo prazo de seis meses a contar do recebimento desta recomendação. 

Em análise a cada uma das NFs apensas aos presentes autos, verificou-se a seguinte situação em relação ao retorno das recomendações 
encaminhadas: 
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1.26.002.000193/2016-92 - Agrestina, cumprida parcialmente, dilação de prazo para revisão de beneficiários, certidão às fls. 23; 
1.26.002.000194/2016-37 - Altinho, cumprida parcialmente, certidão às fls. 26; 
1.26.003.000197/2016-71 - Bonito, decurso de prazo; 
1.26.002.000198/2016-15 - São Caitano, integral cumprimento; 
1.26.002.000199/2016-60 - Santa Maria do Cambucá, integral cumprimento; 
1.26.002.000200/2016-56 - Salgadinho, falta comprovar acatamento, certidão às fls. 23; 
1.26.002.000204/2016-34 - Toritama, integral cumprimento, certidão às fls. 19; 
1.26.002.000207/2016-78 - São Joaquim do Monte, falta comprovar; 
1.26.002.000208/2016-12 - Santa Cruz do Capibaribe, integral cumprimento; 
1.26.002.000209/2016-67 - Sanharó, esclarecer se fez visitas; 
1.26.002.000210/2016-91 - Sairé, integral cumprimento; 
1.26.002.000215/2016-14 - Lagoa dos Gatos, cumprimento parcial, solicitou dilação, certidão às fls. 23; 
1.26.002.000216/2016-69 - Jurema, integral cumprimento; 
1.26.002.000217/2016-11 - Jataúba, falta comprovar, certidão às fls. 17; 
1.26.002.000219/2016-01 - Frei Miguelinho, integral cumprimento, certidão às fls. 16; 
1.26.002.000222/2016-16 - Chã Grande, integral cumprimento; 
1.26.002.000224/2016-13 - Caruaru, integral cumprimento; 
1.26.002.000225/2016-50 - Camocim, integral cumprimento; 
No Despacho Cível 118/2018, destacou-se que dez municípios já haviam comprovado o cumprimento integral dos itens (1) e (2) da 

recomendação encaminhada, no sentido de revisar os cadastros dos benefícios do Programa Bolsa Família, inclusive encaminhando relação referente aos 
benefícios cancelados em razão dessa revisão. 

No entanto, oito procedimentos/municípios permaneciam com algum tipo de pendência em relação ao cumprimento integral das 
recomendações que a eles foram encaminhadas, quais sejam: 

 1) 1.26.002.000193/2016-92 - Agrestina; 
 2) 1.26.002.000194/2016-37 - Altinho; 
 3) 1.26.003.000197/2016-71 - Bonito; 
 4) 1.26.002.000200/2016-56 - Salgadinho; 
 5) 1.26.002.000207/2016-78 - São Joaquim do Monte; 
 6) 1.26.002.000209/2016-67 - Sanharó; 
 7) 1.26.002.000215/2016-14 - Lagoa dos Gatos; 
 8) 1.26.002.000217/2016-11 – Jataúba; 
Desse modo, determinou-se, naquele despacho, a expedição de ofícios aos referidos municípios, requisitando informações atualizadas 

acerca do integral cumprimento das recomendações expedidas em 2016. 
Nesse sentido, em novo despacho cível (Documento 81), destacou-se a situação, à época, dos oito municípios em situação pendente, 

apontando o seguinte: 
 • 1.26.002.000193/2016-92 - Agrestina: Continua na mesma situação relatada na certidão de fl. 23. Não apresentou novas 

informações, tampouco comprovou o cumprimento da Recomendação; 
 • 1.26.002.000194/2016-37 - Altinho: Informou que instaurou comissão para a revisão dos beneficiários do Programa Bolsa Família, 

de modo que seriam realizadas as visitas recomendadas, conforme ofício de fl. 53. Entretanto, até o presente momento não encaminhou informações 
acerca do resultado da revisão, ou seja, não comprovou o integral cumprimento da Recomendação; 

 • 1.26.003.000197/2016-71 - Bonito: Encaminhou a relação dos beneficiários excluídos, em planilha em formato editável, com o 
CPF dos ex-beneficiários, mas não comprovou a realização das visitas; 

 • 1.26.002.000200/2016-56 - Salgadinho: Encaminhou a relação dos beneficiários excluídos, em planilha em formato editável, com 
o CPF dos ex-beneficiários, mas não comprovou a realização das visitas; 

 • 1.26.002.000207/2016-78 - São Joaquim do Monte: Comprovou o cumprimento integral da Recomendação; 
 • 1.26.002.000209/2016-67 - Sanharó: Encaminhou a relação dos beneficiários excluídos, em planilha em formato editável, com o 

CPF dos ex-beneficiários, mas não esclareceu se foram realizadas as visitas; 
 • 1.26.002.000215/2016-14 - Lagoa dos Gatos: Encaminhou a relação dosbeneficiários excluídos, em planilha em formato editável, 

mas não informou o CPF dos ex-beneficiários, e não comprovou a realização das visitas; 
 • 1.26.002.000217/2016-11 - Jataúba: Encaminhou a relação dos beneficiários excluídos, em planilha em formato editável, mas não 

informou o CPF dos ex-beneficiários, e não comprovou a realização das visitas. 
Na ocasião, apontou o parquet que, dois oito municípios em situação de pendência, apenas São Joaquim do Monte comprovou o 

integral cumprimento da recomendação. Assim, mesmo entendendo se tratar de procedimento antigo, com mais de 3 anos de tramitação, verificou a 
necessidade de sua manutenção, em virtude da permanência de algumas irregularidades, como fora relatado naquele despacho. 

De tal modo, considerando que os outros 7 municípios ainda não haviam comprovado o integral cumprimento da recomendação, 
determinou a expedição de ofício requisitando o seguinte: 

- Oficie-se ao município de Agrestina, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 18/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, com a advertência de que a não apresentação de 
resposta satisfatória poderá acarretar o não acatamento da Recomendação, com as consequências legais pertinente; 

- Oficie-se ao município de Altinho, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 17/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, considerando a instauração de comissão para realizar 
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a revisão dos benefícios, como foi informado pelo próprio município, com a advertência de que a não apresentação de resposta satisfatória poderá acarretar 
o não acatamento integral da Recomendação, com as consequências legais pertinente; 

- Oficie-se ao município de Bonito, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 16/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória. Deve a Prefeitura esclarecer se realizou visita às 
famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, conforme 
disposto no item 1 da referida recomendação; 

- Oficie-se ao município de Salgadinho, para que encaminhe, no prazo de20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 13/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, acompanhadas da respectiva documentação 
comprobatória, Deve a Prefeitura esclarecer se realizou visita às famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de renda per 
capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, conforme disposto no item 1 da referida recomendação; 

- Oficie-se ao município de Sanharó, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 9/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória. Deve a Prefeitura esclarecer se realizou visita às famílias 
beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, conforme disposto 
no item 1 da referida recomendação; 

- Oficie-se ao município de Lagoa dos Gatos, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o 
cumprimento integral da Recomendação n. 7/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, devendo encaminhar o CPF das pessoas 
que tiveram seus benefícios cancelados. Deve a Prefeitura esclarecer se realizou visita às famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do 
requisito de renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, conforme disposto no item 1 da referida recomendação; 

- Oficie-se ao município de Jataúba, para que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações atualizadas sobre o cumprimento 
integral da Recomendação n. 5/2016, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, devendo encaminhar o CPF das pessoas que tiveram 
seus benefícios cancelados. Deve a Prefeitura esclarecer se realizou visita às famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de 
renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, conforme disposto no item 1 da referida recomendação; 

É o que se tem dos autos. Passo ao encaminhamento necessário. 
Conforme se verifica da instrução do presente inquérito civil, havia ainda 7 municípios em situação de pendência quanto às medidas 

necessárias ao integral cumprimento das recomendações expedidas aos referidos entes municipais e referentes às diretrizes para o pagamento do Programa 
Bolsa Família. Os municípios pendentes eram os seguintes: Agrestina, Altinho, Bonito, Salgadinho, Sanharó, Lagoa dos Gatos e Jataúba. 

Pois bem. Nos autos da NF 1.26.002.000193/2016-92, a prefeitura de Agrestina/PE, em atendimento ao ofício nº 
1076/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, informou que a Recomendação nº 18/2016 foi integralmente cumprida (Documento 41), encaminhando documentação 
comprobatória em anexo. Esclareceu ainda que as visitas domiciliares pendentes foram realizadas, de modo que dos 144 (cento e quarenta e quatro) 
beneficiários 111 (cento e onze) já se encontravam cancelados; quanto aos 33 (trinta e três) restantes, novas visitas domiciliares foram realizadas com 
solicitação de relatório social. 

Todavia, alguns não foram encontrados e seus benefícios foram bloqueados para que os responsáveis familiares comparecessem e 
atualizassem o endereço, outros já não moram no município e os que continuam liberados atendem aos critérios do Programa Bolsa Família, preenchendo 
os requisitos legais. 

Nos autos da NF 1.26.002.000194/2016-37, a prefeitura de Altinho/PE, em atenção ao ofício nº 1077/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, 
encaminhou em anexo ofício SADS nº 58/2019, da lavra do Gestor Municipal do Programa Bolsa Família, bem como mídia gravada em CD, em formato 
Excel, constando lista atualizada das situações dos benefícios cancelados com NOME, NIS e CPF dos titulares (Documento 46). Resolvida a pendência, 
atestou-se o integral cumprimento da Recomendação nº 17/2016. 

Nos autos da NF 1.26.002.000197/2016-71, a prefeitura de Bonito/PE, em atenção ao ofício nº 1077/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, 
informou (Documento 51) que foram convidados todos os beneficiários notificados a comparecer diretamente no CADUNICO a fim de realizar a 
atualização dos cadastros, tendo todos comparecido. Informou ainda que, em tal circunstância, foi possível atualizar os cadastros e cancelar todo aquele 
que não se encontrava no perfil do programa. De tal modo, atestou-se o integral cumprimento da Recomendação nº 16/2016. 

Nos autos do próprio IC, ora em análise, a prefeitura de Salgadinho/PE, em resposta ao ofício nº 229/2022/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, 
informou que a Recomendação n ° 013/2016 datada de 01 de setembro de 2016 foi acatada pela Secretaria (Documento 128). Esclareceu ainda que na 
ocasião foram realizadas visitas domiciliares pela equipe do CADUNICO municipal, juntamente com a Assistente Social, a todos os beneficiários que 
constam na lista recebida, não tendo sido elaborados Pareceres Sociais, visto que, todas as informações colhidas nas visitas foram inseridas no Formulário 
próprio do Cadunico e, posteriormente inseridas no sistema eletrônico (Documento 128.1). Assim, atestou-se integral acatamento da supramencionada 
recomendação. 

Nos autos da NF 1.26.002.000209/2016-67, a prefeitura de Sanharó/PE, em atenção ao ofício nº 1080/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, 
realizou a juntada dos comprovantes das visitas das famílias beneficiárias do Bolsa Família, nos termos do Inquérito Civil. Assim, sanada a pendência, 
demonstrou-se integral cumprimento da Recomendação nº 09/2016. 

Por sua vez, o município de Lagoa dos Gatos/PE, nos autos da NF 1.26.002.000215/2016-14, em referência ao ofício nº 
1081/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO, comprovou (Documento 48) o efetivo acatamento da Recomendação nº 07/2016 ao juntar a relação dos beneficiários 
do Bolsa Família, devidamente atualizada, com os cancelamentos efetuados, relativos ao período assinalado, constando o CPF dos ex-beneficiários, bem 
como a informação da efetiva realização das visitas domiciliares – em atendimento a orientação da portaria SENARC/177 de 16.05.2011 e Dec. n° 7.492 
de 02.06.2011. Ainda, ressaltou que, em função da necessária atualização do perfil da família, para fins de adequação aos critérios determinados pelo 
MDS, a municipalidade estararia em constante levantamento cadastral, inclusive com novas visitas domiciliares, para acompanhamento quanto à 
continuidade de seu enquadramento ou não. 

Por fim, quanto ao município de Jataúba/PE, também foi sanada a sua pendência, haja vista verificar-se que nos autos da NF 
1.26.002.000217/2016-11, em cumprimento ao ofício nº 1082/2019/PRM/CRU/1ºOFÍCIO – o qual solicitou informações atualizadas sobre o 
cumprimento integral da Recomendação n° 05/2016 – a municipalidade realizou a juntada da documentação comprobatória requisitada, demonstrando 
efetiva atuação comissiva de sua Secretaria de Ação Social (Documento 39.1). 

Verifica-se, portanto, que todas as pendências inicialmente apontadas por este parquet, que justificavam a manutenção do presente 
procedimento, foram efetivamente sanadas e regularizadas. Sendo assim, comprova-se, pela análise dos autos, que todos os 18 municípios em análise 
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cumpriram integralmente as recomendações que lhes foram expedidas a fim de garantir a regularidade e legalidade dos pagamentos a título de Bolsa 
Família aos seus beneficiários. 

É bem verdade que inicialmente se mostraram evidentes irregularidades, em razão de pendências não sanadas, que indicavam 
flagrante descumprimento às recomendações expedidas aos municípios. Todavia, pela análise do contexto e diante das informações disponíveis até o 
atual momento, não há que se falar na existência de atos dolosos direcionados ao fim de lesar o poder público. Ausente, portanto, a comprovação do dolo, 
elemento essencial para configurar as condições necessárias de propositura de ação de improbidade. 

Do mesmo modo, não verifico elemento doloso a configurar a prática de crime. 
Sendo assim, não resta utilidade ou necessidade na manutenção do presente procedimento, não obstante seja possível a eventual 

utilização dos documentos para instruir eventual procedimento que se mostre necessário em caso de insistência dos envolvidos nas irregularidades 
verificadas. 

Ante o exposto, considerando ainda a atuação ministerial resolutiva, promovo o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos 
do art. 9º, caput, da Lei n.º 7.347/85 e do art. 17, caput, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, remetam-se os autos à 5ª CCR para atuação revisional desta promoção de arquivamento. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012235-2022| 

RECOMENDAÇÃO PRDC Nº 1, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
 

Recomenda ao reitor da Universidade Federal do Piauí – UFPI a adoção das 
providências cabíveis no sentido de que, nas seleções públicas que venham se a 
realizar (referentes à graduação, pós-graduação ou a concursos públicos), 
incluindo, desde já, o certame regido pelo EDITAL Nº 11/2022–UFPI, de 09 de 
maio de 2022, seja prevista cláusula editalícia a fim de garantir que o cômputo do 
percentual assegurado para reserva de vagas de negros e pardos, preconizada pela 
Lei 12.990/2014, incida sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão signatário, no uso de suas atribuições 
constituições e legais, nos termos do art. 129, II e III da Constituição Federal e em consonância com o disposto no art. 127, caput, da vigente Carta da 
República c/c os arts. 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “b” e “e”, V, “a” e “b”, e 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nos arts. da Lei Federal nº 
7.347/1985. 

1. Considerando que tramita na Procuradoria da República no Estado do Piauí a NF 1.27.000.000578/2022-81, instaurada a partir de 
manifestação recebida por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, por meio da qual noticiou-se irregularidade no EDITAL Nº 11/2022–UFPI, 
de 09 de maio de 2022, referente a concurso para docentes do magistério do ensino básico, técnico e tecnólogo e do magistério superior; 

2. Considerando que o art. 3º da Constituição da República estabelece dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas 
de discriminação; 

3. Considerando que a hodierna roupagem conferida ao princípio da igualdade, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal 
na previsão de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, impõe à Administração Pública a observância do seu aspecto 
material, no sentido de adorar as medidas aptas à promoção da isonomia social e jurídica tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma 
desigual, na medida da sua desigualdade; 

4. Considerando que a Constituição da República preconiza o princípio da razoabilidade, pelo qual deve observado, dentre outros 
fatores, a utilização da prudência e sensatez nas condutas praticadas pela Administração Pública; 

5. Considerando que a Constituição Federal de 1988 preconiza, ainda, o princípio da legalidade, estatuído em seus arts. 5º, II, 37, 
caput, e 84, IV, o qual, consoante leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, está assentado na própria estrutura do Estado de Direito e, pois, do sistema 
constitucional como um todo, consignando o fruto da submissão do Estado à lei e "à consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser 
exercida em conformidade com a lei"; 

6. Considerando que o princípio da discricionariedade não deve ser avocado, posto que o fato de a lei conferir ao administrador certa 
liberdade, não significa, como é evidente, que Ihe haja outorgado o poder de agir sem adotar os parâmetros mínimos ínsitos aos mandamentos 
constitucionais; 

7. Considerando que o Estado brasileiro é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial - aprovada pela Resolução 2106 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965 - que tem como diretrizes o 
combate à discriminação racial, em todas as suas formas e manifestações, e a promoção da efetiva igualdade de todas as pessoas, prevendo, para tanto, a 
adoção pelos Estados Partes de medidas especiais e concretas para assegurar o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos 
pertencentes a esses grupos; 

8. Considerando que, tendo assinado a Declaração de Durban − adotada em 31 de agosto de 2001, em Durban (África do Sul), durante 
a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata -, o Estado brasileiro reconhece que os 
afrodescendentes "enfrentam barreiras como resultado de preconceitos e discriminações sociais predominantes em instituições públicas e privadas" e que 
"a igualdade de oportunidades real para todos, em todas as esferas, incluindo a do desenvolvimento, é fundamental para a erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata"; 

9. Considerando que, no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, o Brasil assinou a Convenção 
Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas conexas de Intolerância que possui entre os seus objetivos centrais a promoção de 
condições equitativas de igualdade de oportunidades e o combate à discriminação racial, em todas as suas manifestações individuais, estruturais e 
institucionais; 

10. Considerando o início da Década Internacional dos Afrodescendentes, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
cuja proposta é reconhecer a desigualdade e a discriminação étnico-racial; promover a justiça, através de medidas especiais e; desenvolver a comunidade 
afrodescendente em seus aspectos econômicos e sociais; 
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11. Considerando que a Lei nº 12.288/2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial em âmbito nacional -, no seu art. 39, visa à 
igualdade de oportunidades para a população negra também no serviço público; 

12. Considerando que a Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 estabelece a reserva aos candidatos negros de 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União; 

13. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 186, em 26 de abril de 2012, reconheceu, 
por unanimidade, a constitucionalidade da política de cotas étnico-raciais, posicionamento ratificado no julgamento da ADI 3330; 

14. Considerando que as medidas legais adotadas para a reserva de vagas para pessoas negras pressupõem uma reparação histórica 
de desigualdades e desvantagens acumuladas e vivenciadas por um grupo racial ou étnico, de modo que essas medidas aumentam e facilitam o acesso 
desses grupos, garantindo a igualdade de oportunidades; 

15. Considerando que a reserva de vagas para pessoas negras se justifica em face das sérias dificuldades enfrentadas para a sua 
inserção nas mais diversas esferas da vida social, fazendo-se necessária, portanto, a aplicação da igualdade material, a fim de possibilitar o adequado 
combate à discriminação; 

16. Considerando que a composição do funcionalismo público brasileiro não reflete a diversidade da população do país, observando-
se que, entre os anos de 2004 e 2013, a quantidade de negros no serviço público variou de 22,3% para 29,9%, não obstante a população negra representar 
um percentual de 50,7% da população brasileira, de acordo com o IBGE; 

17. Considerando que a referida Lei nº 12.990/2014 preceitua, em seu art. 1º, §§ 1º e 3º, que a reserva de vagas será aplicada sempre 
que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três) e que deve constar expressamente nos editais dos concursos públicos 
o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido; 

18. Considerando que mesmo após a edição da supracitada lei, a Universidade Federal do Piauí adota sistemática para o cumprimento 
das disposições legais que, a contrario senso, tem ocasionado restrição indevida no número de vagas reservadas aos candidatos negros, uma vez que o 
Edital nº 11, de 09/05/2022, não menciona tal reserva de vagas; 

19.Considerando que, consoante o teor do Edital nº 11/2022-UFPI, as vagas são para provimento de 22 vagas docentes, das quais 21 
são todas referentes à carreira de Magistério Superior, devendo-se aplicar, assim, o disposto no retrocitado art. 1º, §1º, da Lei nº 12.990/2014; 

20. Considerando que, além de consistir em procedência evidentemente ilegal, é inquestionável a lesividade do sistema adotado pela 
UFPI, haja vista que, no caso específico do Edital nº 11/2022-UFPI, levando-se em consideração o total de 21 (vinte e uma) vagas referentes à carreira 
de Magistério Superior, chegar-se-ia ao quadro de 4,2 vagas reservadas a negros, ou seja, 20%, arredondando-se para 4 vagas, consoante o disposto no 
art. 1º, §2º, da Lei 12.990/2014. No entanto, a partir da sistemática adotada pela UFPI, não existe referência a vagas destinadas aos negros no certame 
em questão; 

21. Considerando que a prática adotada pela Universidade Federal do Piauí faz da Lei nº 12.990/2014 letra morta, esvaziando a 
eficácia da norma cujo espírito foi justamente o de tentar proporcionar maior igualdade àqueles mais afetados pela discriminação social, se, quando da 
aplicação concreta da lei, são criados mecanismos que, na prática, esvaziam totalmente o espírito e a finalidade da legislação pensada e criada justamente 
para dar maiores condições àqueles que, historicamente, tiveram menos oportunidades; 

22. Considerando que os editais de concursos públicos para provimento de vagas da Administração Pública Direta e Indireta, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal – seguindo paradigma adotado no Brasil –, têm estabelecido a autodeclaração como critério de elegibilidade do 
candidato para concorrer pelo sistema de cotas raciais; 

E, AINDA, CONSIDERANDO: 
23. que a Constituição Federal elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à junção jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
24. que, dentre esses direitos, avulta o de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública ao 

direito à igualdade, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
25. que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social e de outros interesses difusos e coletivos (CF. artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a proteção dos direitos 
constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e ‘c’); 

26. que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, 
consoante o disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

27. que é atribuição do Ministério Público Federal promover medidas necessárias para o Poder Público, por meio dos serviços de 
relevância pública, respeito os direitos assegurados na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional. 

RESOLVE, 
nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 73/93, RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Magnífico Reitor da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI a adoção das providências cabíveis no sentido de que, nas seleções públicas que venham a se realizar (referentes 
à graduação, pós-graduação ou a concursos públicos), incluindo, desde já, o certame regido pelo EDITAL Nº 11/2022–UFPI, de 09 de maio de 2022, 
seja prevista cláusula editalícia a fim de garantir que o cômputo do percentual assegurado para reserva de vagas de negros e pardos, preconizada pela Lei 
12.990/2014, incida sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo, cumprindo, para tanto, as medidas a seguir elencadas: 

a) que nos respectivos editais seja previsto, expressamente, o quantitativo total de vagas para cada cargo, declinando, necessariamente, 
quantas delas serão destinadas a ampla concorrência e quantas serão reservadas às cotas. 

Requisita-se, desde logo, ao recomendado, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestação sobre o acatamento da presente recomendação, 
registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza 
jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com possíveis repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas 
(improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a cópia da presente recomendação. 
 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012288-2022| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2/2022/PRDC, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 
Recomenda ao Magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí – UFPI a 
adoção das providências cabíveis no sentido de que, nas seleções públicas que 
venham se a realizar (referentes à graduação, pós-graduação ou a concursos 
públicos), incluindo, desde já, o certame regido pelo EDITAL Nº 11/2022–UFPI, 
de 09 de maio de 2022, seja prevista cláusula editalícia a fim de garantir que o 
cômputo do percentual assegurado para reserva de vagas de pessoas com 
deficiência, preconizada pela Lei 8.112/90 e pelo Decreto Federal 9.508/18, incida 
sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão signatário, no uso de suas atribuições 
constituições e legais, nos termos do art. 129, II e III da Constituição Federal e em consonância com o disposto no art. 127, caput, da vigente Carta da 
República c/c os arts. 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “b” e “e”, V, “a” e “b”, e 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nos arts. da Lei Federal nº 
7.347/1985. 

1. Considerando que tramita na Procuradoria da República no Estado do Piauí a NF 1.27.000.000578/2022-81, instaurada a partir de 
manifestação recebida por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, por meio da qual noticiou-se irregularidade no EDITAL Nº 11/2022–UFPI, 
de 09 de maio de 2022, referente a concurso para docentes do magistério do ensino básico, técnico e tecnólogo e do magistério superior; 

2. Considerando que o art. 3º da Constituição da República estabelece dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas 
de discriminação; 

3. Considerando que, segundo o artigo 7º, inciso XXXI, da Constituição Federal, é proibido qualquer ato de discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

4. Considerando que a obrigatoriedade do Poder Público em adotar medidas que assegurem a igualdade de oportunidades no acesso 
a cargos públicos advém tanto dos princípios constitucionais da igualdade e não discriminação, quanto da regra do art. 37, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o qual prescreve que "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios 
de sua admissão"; 

5. Considerando que a hodierna roupagem conferida ao princípio da igualdade, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal 
na previsão de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, impõe à Administração Pública a observância do seu aspecto 
material, no sentido de adorar as medidas aptas à promoção da isonomia social e jurídica tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma 
desigual, na medida da sua desigualdade; 

6. Considerando que a Constituição da República preconiza o princípio da razoabilidade, pelo qual deve observado, dentre outros 
fatores, a utilização da prudência e sensatez nas condutas praticadas pela Administração Pública; 

7. Considerando que a Constituição Federal de 1988 preconiza, ainda, o princípio da legalidade, estatuído em seus arts. 5º, II, 37, 
caput, e 84, IV, o qual, consoante leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, está assentado na própria estrutura do Estado de Direito e, pois, do sistema 
constitucional como um todo, consignando o fruto da submissão do Estado à lei e "à consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser 
exercida em conformidade com a lei"; 

8. Considerando que o princípio da discricionariedade não deve ser avocado, posto que o fato de a lei conferir ao administrador certa 
liberdade, não significa, como é evidente, que Ihe haja outorgado o poder de agir sem adotar os parâmetros mínimos ínsitos aos mandamentos 
constitucionais; 

9. Considerando que o Estado brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - assinada em Nova 
York, em 30 de março de 2007, e promulgada pelo pelo Decreto Federal nº 6.949/2009 - cujo texto, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, 
preconiza que "as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão 
consideradas discriminatórias". 

10. Considerando que o Estado brasileiro instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015 - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência), “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”; 

11. Considerando que, em âmbito federal, a Lei nº 8.112/1990, no seu artigo 5º, §2º, assegura às pessoas com deficiência a reserva 
de até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso público; 

12. Considerando que o Decreto Federal 9.508/18, que regulamenta a reserva às pessoas com deficiência de percentual de cargos e 
de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, em seu 
artigo 1º, § 1º, reserva às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a 
contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal 
direta e indireta; 

13. Considerando que a reserva de vagas às pessoas com deficiência é meio para reduzir as dificuldades e viabilizar que tenham elas 
a oportunidade de participar da disputa pelo acesso ao cargo ou emprego público, resguardando, assim, não apenas o direito fundamental à igualdade 
material, mas também o valor social do trabalho e o livre acesso aos cargos públicos; 

14. Considerando que mesmo sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações 
Pública, instituído pela Lei Nº 8.112/90, a Universidade Federal do Piauí adota sistemática para o cumprimento das disposições legais que, a contrario 
senso, tem ocasionado restrição indevida no número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência, uma vez que o Edital nº 11, de 09/05/2022 é 
omisso quanto à tal reserva de vagas, bem como a critérios para ordem de chamada das pessoas com deficiência; 

15. Considerando que, consoante o teor do Edital nº 11/2022-UFPI, as vagas são para provimento de 22 vagas docentes, das quais 21 
são todas referentes à carreira de Magistério Superior, quantitativo que permite a destinação de vagas levando-se em conta o teto de 20% previsto no art. 
5º, § 2º, da lei 8.112/90; 

16. Considerando que a prática adotada pela Universidade Federal do Piauí faz da Lei nº 8.112/1990 e do Decreto Federal 9.508/18 
letra morta, esvaziando a eficácia da norma cujo espírito foi justamente o de tentar proporcionar maior igualdade àqueles mais afetados pela discriminação 
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social, se, quando da aplicação concreta da lei, são criados mecanismos que, na prática, esvaziam totalmente o espírito e a finalidade da legislação pensada 
e criada justamente para dar maiores condições àqueles que, historicamente, tiveram menos oportunidades; 

E, AINDA, CONSIDERANDO: 
17. que a Constituição Federal 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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
18. que, dentre esses direitos, avulta o de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública ao 

direito à igualdade, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
19. que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social e de outros interesses difusos e coletivos (CF. artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a proteção dos direitos 
constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e ‘c’); 

20. que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, 
consoante o disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

21. que é atribuição do Ministério Público Federal promover medidas necessárias para o Poder Público, por meio dos serviços de 
relevância pública, respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional. 

RESOLVE, 
nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 73/93, RECOMENDAR ao magnífico reitor da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI a adoção das providências cabíveis no sentido de que, nas seleções públicas que venham a se realizar (referentes à graduação, pós-graduação 
ou a concursos públicos), incluindo, desde já, o certame regido pelo EDITAL Nº 11/2022–UFPI, de 09 de maio de 2022, seja prevista cláusula editalícia 
a fim de garantir que o cômputo do percentual assegurado para reserva de vagas de pessoas com deficiência, preconizada pela Lei 8.112/90 e pelo Decreto 
Federal 9.508/18, incida sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo, cumprindo, para tanto, as medidas a seguir elencadas: 

a) que nos respectivos editais seja previsto, expressamente, o quantitativo total de vagas para cada cargo, declinando, necessariamente, 
quantas delas serão destinadas a ampla concorrência e quantas serão reservadas às cotas. 

Requisita-se, desde logo, aos recomendados, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestação sobre o acatamento da presente recomendação, 
registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza 
jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou 
criminais. 

Encaminhe-se a cópia da presente recomendação. 
 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00056691-2022| 

PORTARIA PR/RJ Nº 150, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003146/2021-45 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que este subscreve, com lastro nos arts. 127 
caput e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 

Considerando a instauração do Procedimento Preparatório em epígrafe pelo Ministério Público Federal a partir do Ofício n° 
743/2021/GABPRE/Extrajudicial-PRR2ª-00018840/2021, posteriormente complementado pelo documento "Partido PROS 0600259-
45.2019.6.19.0000.pdf", reportando suposta malversação de valores repassados pelos Fundos Eleitorais do Diretório Estadual do PARTIDO 
REPUBLICANOS DA ORDEM (PROS). 

Considerando o recebimento, pelo Partido, de recursos oriundos do Fundo Partidário, na importância de R$90.000,00; 
Considerando o Parecer Técnico Conclusivo n° 022/2021/COCEP/SAU, que concluiu pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do 

Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, IV, a, da Resolução 
TSE 23.546/2017; 

Considerando que o Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) deixou de apresentar peças e documentos 
exigidos pelo artigo 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017, impedindo a verificação da regularidade na arrecadação e aplicação de recursos, na escrituração 
contábil e na prestação de contas da agremiação; 

Considerando que a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, igualmente, no sentido de que as contas fossem julgadas não 
prestadas, ante a inércia do partido em apresentar os documentos necessários ao exame das contas (ID 25450509); 

Considerando o julgamento do Acórdão nos autos da Prestação de Contas (11531) - 0600259-45.2019.6.19.0000, proferido pelo 
TRE/RJ, que também julgou não prestadas as contas do Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); 

Considerando o teor do Ofício SJD/GABSJD/599/2021, PR-RJ-00116643/2021,do TRE/RJ, que informa que até o dia 19 de 
novembro de 2021 não ocorrera o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos nº 0600259-45.2019.6.19.0000, tampouco tendo sido ressarcida a 
importância de R$90.000,00 ao Fundo Partidário; 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº  1.30.001.003146/2021-45 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2) Comunique-se à d. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
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3) Oficie-se o TRE-RJ, indagando se já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Prestação de Contas nº 
0600259-45.2019.6.19.0000; 

4) Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para novas determinações. 
 

DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00024353-2022| 
PORTARIA Nº 3, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 
da Resolução n. 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e: 

CONSIDERANDO a orientação da PFDC elencada no ofício circular nº 17/2022/PFDC/MPF, no sentido de estimular o diálogo e 
ações sobre o combate ao racismo em nosso país; 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, no âmbito desta Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão, para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de cotas em programas de pós-graduação de IES federais no âmbito de atuação desta 
Procuradoria da República, e em observância à orientação da PFDC. 

Determino que sejam adotadas as seguintes providências: a) as elencadas no despacho de fls. 38/39 e b) encaminhamento dos autos 
à COJUD, para fins de registro e autuação. 

 
VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-LAJ-RS-00001041-2022| 

PORTARIA Nº 11, DE 15 DE JUNHO DE 2022 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República 
no Município de Lajeado/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da Constituição da República), legais (artigo 
6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as questões atinentes a desavenças provocadas pela venda de bebidas alcoólicas 
por estabelecimentos comerciais na Comunidade Indígena de Lajeado/RS; 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, INSTAURAR, com base nos autos da Notícia de Fato nº 
1.29.014.000008/2022-67, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para “acompanhar a situação de desavenças provocadas pela venda de bebidas 
alcoólicas na Comunidade Indígena de Lajeado/RS”. 

Solicite-se, por meio do Sistema Único, a publicação da presente portaria e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em 
Lajeado/RS, nos moldes do art. 9º da Resolução 174/2017/CNMP e dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, ambos da Resolução nº 23/2007/CNMP. 

 
FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00003078-2022| 
PORTARIA Nº 13, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.004.000311/2021-06. 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: “apurar possíveis irregularidades na ocupação de leitos de UTI 
custeados pelo Fundo Nacional de Saúde no Hospital de Caridade de Carazinho”. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 
23/2007, e 

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

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social, além de ações em defesa da probidade administrativa (art. 129, III, CRFB, Lei n.º 8.429/1992 e Lei 
Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, “b”, XIV, “f”); 

CONSIDERANDO que o Departamento de Auditoria do SUS da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul elaborou o Relatório de 
Auditoria nº 360/2021, no qual registrou que o Hospital de Caridade de Carazinho possuía 16 leitos de UTI, sendo 15 leitos SUS e 01 leito privado 
(documento 1, p. 5); 

CONSIDERANDO que o Hospital de Caridade de Carazinho possuía 9 leitos UTI adulto COVID SUS habilitados pelo Ministério 
da Saúde por meio das portarias GM/MS nº 373, de 02 de março de 2021, e nº 431, de 11 de março de 2021, que garantiram o repasse de R$ 432.000,00 
mensais (documento 1, p. 6); 
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CONSIDERANDO que o Departamento de Auditoria do SUS constatou que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, a taxa de 
ocupação de leitos privados foi consideravelmente superior aos leitos SUS, chegando a 900% nos dias 15 e 19 de janeiro, quando a ocupação SUS 
manteve-se em 46,67% (documento 1, p. 8); 

CONSIDERANDO que, no dia 25 de fevereiro de 2021, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto SUS privado era de 900% (9 
ocupados) e a de SUS era de 40% (6 ocupados) (documento 1, pp. 9-10); 

CONSIDERANDO que, em fevereiro de 2021, a instituição hospitalar rejeitou 36 solicitações de leitos de UTI encaminhadas no 
Sistema de Gerenciamento de Internações Hospitalares (documentos 1, p. 19 e 20.17); 

CONSIDERANDO que, em fevereiro de 2021, paciente do convênio Unimed ocupou leito SUS da UTI Covid (documento 1, p. 20), 
e que houve a cobrança pela utilização do leito (documento 20.1, pp. 3-6); 

CONSIDERANDO que a portaria GM/MS nº 373, de 2 de março de 20211, estabeleceu o procedimento para autorização de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico Covid-19, em caráter excepcional e temporário dispôs, no artigo 2º, que: 

Art. 2º As solicitações de autorização de leitos em caráter excepcional e temporário de que trata esta Portaria devem ser encaminhadas 
por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), disponível no endereço eletrônico www.saips.saude.gov.br, 
acompanhada da seguinte documentação: 

I - ofício de solicitação, com data atual e devidamente assinado, encaminhado pelo respectivo gestor do SUS Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, com as informações: 

a) nome do Município e seu respectivo código IBGE; 
b) nome do estabelecimento de saúde e seu respectivo código no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES); 
c) número de leitos de UTI Covid-19 a serem autorizados, que deve ser de, no mínimo, 5 leitos por tipo (adulto e pediátrico) e por 

estabelecimento; e 
d) declaração de garantia da existência de um respirador por leito, equipamentos e recursos humanos necessários, compatíveis com 

os dados do estabelecimento no SCNES, que devem estar atualizados. 
CONSIDERANDO que a portaria estabeleceu, ainda, que as solicitações de autorização de leitos analisadas e autorizadas na forma 

do Anexo I teriam efeitos financeiros a partir de janeiro de 2021 (art. 3º, §1º); 
CONSIDERANDO que o Hospital de Caridade de Carazinho constava no Anexo I, que previa o repasse do valor mensal de R$ 

144.000,00 para o custeio de 3 leitos de UTI; 
CONSIDERANDO que a portaria GM/MS nº 431, de 11 de março de 20212, autorizou o número de leitos das UTI Covid-19, tipo II, 

e que o Hospital de Caridade de Carazinho possuía 6 leitos que seriam financiados com o valor mensal de R$ 288.000,00; 
CONSIDERANDO que a internação de pacientes privados em detrimentos de pacientes SUS pode configurar a prática de ato de 

improbidade administrativa; 
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei 
n.º 8.429/92 (art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92, com redação vigente na época dos fatos); 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa atentar contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92, com redação 
vigente na época dos fatos); 

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

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “apurar possíveis irregularidades na ocupação de leitos de UTI custeados 
pelo Fundo Nacional de Saúde no Hospital de Caridade de Carazinho”. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª CCR. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00003080-2022| 
PORTARIA Nº 14, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000222/2021-01. 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: apurar eventual ato de improbidade administrativa praticado por 
Evaldo Eikoff durante o exercício do cargo de Chefe do Serviço do Escritório 
Local do Rio Grande do Sul, no Município de Passo Fundo. 
 

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

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

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III, CRFB, Lei 8.429/1992 e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, “b”); 
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CONSIDERANDO que a informação trazida ao MPF seria de que um genro (possivelmente de Evaldo Eikoff) foi promovido para o 
cargo de chefe de oficinas e logística e que ele dirigia veículo oficial mesmo sem possuir o cargo de motorista. Ainda, que outros dois genros teriam sido 
contratados para a função de motorista, substituindo motoristas experientes (documento 1, p. 1); 

CONSIDERANDO que a manifestação ainda referiu que “a namorada será transferida para exercer as funções junto à farmácia no 
SEL/RS, sem ter treinamento adequado, dispensando e/ou deslocando de função, funcionária capacitada e treinada para a função”(documento 1, p. 1); 

CONSIDERANDO que uma segunda manifestação anônima relatou que “a Namorada/Esposa do Sr. Evaldo, residente em São 
Valério é atendida em tudo o que quer, prejudicando o fluxo de trabalho” (documento 1, p. 82); 

CONSIDERANDO que, em abril de 2018, sobreveio aos autos a terceira representação, a qual noticiou que a técnica de enfermagem 
Andreia fora contratada por meio de empresa terceirizada por indicação de Evaldo Eikoff, coordenador do Polo Base Passo Fundo (documento 1, p. 116); 

CONSIDERANDO que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei n.º 8.429/92 (art. 1º); 

CONSIDERANDO que o conceito de agente público para a lei de improbidade administrativa engloba o agente político, o servidor 
público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º da Lei n.º 8.429/92 (art. 2º da Lei n.º 8.429/92); 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação 
ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, em especial, caracterizada pela seguinte conduta: nomear 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido 
o ajuste mediante designações recíprocas (artigo 11º, XI, da Lei nº 8.429/92); 

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

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2006 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mantendo a sua vinculação à 5ª CCR, com o seguinte objeto: apurar eventual ato de improbidade 
administrativa praticado por Evaldo Eikoff durante o exercício do cargo de Chefe do Serviço do Escritório Local do Rio Grande do Sul, no Município 
de Passo Fundo. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª CCR. 
Tendo em vista o esgotamento do prazo para resposta ao ofício OF/PRM/ERECHIM/RS nº 134/2022 (documento 13), sem que tenha 

aportado resposta, reitere-se os seus termos, com a ressalva de que seu não atendimento ensejará a tipificação do crime previsto no art. 10 da Lei 7.347/85, 
devendo a missiva ser entregue pessoalmente ao Coordenador Distrital de Saúde Indígena ou através de seu endereço eletrônico pessoal/funcional, tendo 
de o servidor emissário confirmar o recebimento diretamente com o destinatário, através de sua assinatura ou via ligação telefônica, certificando tudo 
nos autos. 

Encaminhe-se com o ofício cópia dos documentos 12 e 13. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT, 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00003079-2022| 
PORTARIA Nº 15, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000225/2021-36. 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: Apurar possíveis irregularidades na manutenção e utilização dos 
veículos oficiais da SESAI em Passo Fundo/RS. 
 

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

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

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III, CRFB, Lei 8.429/1992 e Lei Complementar 75/1993, art. 6º, VII, “b”); 

CONSIDERANDO que a informação trazida ao MPF, em outubro de 2017,  seria de que veículos da SESAI eram utilizados para 
transporte particular e citou, como exemplo, o carro utilizado para a locomoção de Andreia de Oliveira Nogueira, um Peugeut 308, que não possuía 
placas de identificação de serviço público (documento 1, p. 1); 

CONSIDERANDO que a manifestação ainda afirmou que os carros possuíam um estado de conservação ruim, não eram lavados e 
que os consertos eram mal feitos (documento 1, p. 1); 

CONSIDERANDO que manifestação, datada em março de 2018, relatou que, não obstante a existência de um contrato para 
rastreamento de veículos, somente alguns possuiriam a tecnologia necessária para esse monitoramento. Os carros utilizados pelas chefias e por algumas 
lideranças indígenas nunca teriam recebido o equipamento e alguns caciques eram contratados como motoristas e utilizavam carros oficiais para fins 
particulares (documento 1, p. 5); 
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CONSIDERANDO que os postos de combustível ficariam com o cartão e a senha dos motoristas, realizando a cobrança em momento 
posterior (documento 1, p. 5); 

CONSIDERANDO que nova manifestação, datada em abril de 2018, referiu que o carro disponibilizado à SESAI para transporte da 
equipe era utilizado para buscar e levar parte da equipe em suas residências para a unidade de saúde da área indígena do Inhacorá, para cumprimento da 
jornada de trabalho (documento 1, p. 8); 

CONSIDERANDO que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei n.º 8.429/92 (art. 1º); 

CONSIDERANDO que o conceito de agente público para a lei de improbidade administrativa engloba o agente político, o servidor 
público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º da Lei n.º 8.429/92 (art. 2º da Lei n.º 8.429/92); 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática 
de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas 
entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/92 (artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/92); 

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

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2006 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mantendo a sua vinculação à 5ª CCR, com o seguinte objeto: apurar possíveis irregularidades na 
manutenção e utilização dos veículos oficiais da SESAI em Passo Fundo/RS. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª CCR. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT, 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00035756-2022| 
PORTARIA Nº 73, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

 
INSTAURA INQUÉRITO CIVIL. Notícia de Fato (NF) nº 
1.29.000.002803/2021-68. Objeto: “Apurar possíveis irregularidades na 
concessão de bolsas de estudo pelo Colégio Stella Maris, situado na cidade de 
Viamão, em relação à regulamentação do CEBAS Educação” (Certificado de 
Entidades Beneficentes de Assistência Social)”. Atuação: 14.º Ofício da 
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, arts. 7º, I, e 8º, I a IX) e 
regulamentares (Resolução CSMPF nº 87/2010, arts. 2º, II; 4º, II; e 5º); e 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato (NF) nº 1.29.000.002803/2021-68, instaurada em 02/09/2021 nesta Procuradoria da República 
com o fim de “Apurar possíveis irregularidades na concessão de bolsas de estudo pelo Colégio Stella Maris, situado na cidade de Viamão”; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, I), incumbindo-lhe 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, III, da Constituição 
da República e art. 5º, II, “d” e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a necessidade de se analisar a conformidade da atuação da escola representada à regulamentação própria do 
“CEBAS Educação” (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS), que possui peculiaridades em relação ao edital de seleção 
para as bolsas de estudo a serem concedidas pela entidade que pretende ver-se incluída no CEBAS Educação, bem como em relação a todo o processo 
que se segue; 

CONSIDERANDO que venceu o prazo de prorrogação deste Procedimento sem que fossem elucidados/concluídos os fatos/questões 
nele trazidos; e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de dar prosseguimento a novas providências que restam pendentes de conclusão nestes 
autos, com fundamento nos artigos 1.º e 2.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e nos termos do artigo 4º da Resolução CNMP nº 23; 

RESOLVE determinar a conversão da Notícia de Fato (NF) nº 1.29.000.002803/2021-68 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto deverá 
ser alterado para “Apurar possíveis irregularidades na concessão de bolsas de estudo pelo Colégio Stella Maris, situado na cidade de Viamão, em relação 
à regulamentação do CEBAS Educação” (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social)”. 

DETERMINO, assim, à Secretaria da PRDC as seguintes providências: 
1. Registro e autuação nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado ao 

14º Ofício – PR/RS; 
2. Alteração do objeto do procedimento nos sistemas do MPF, conforme determinado acima; 
3. Remessa, no prazo de dez (10) dias, de cópia da presente portaria ao NAOP4, por meio eletrônico, nos termos da Resolução CSMPF 

nº 87/2010, art. 6º, solicitando-lhe a sua publicação (Resolução CNMP nº 23/2007, art. 4º, VI e Resolução CSMPF nº 87/2010, art. 16, §1º, I); 
 

JORGE IRAJÁ LOURO SODRÉ 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00035602-2022| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 14 DE JUNHO DE 2022 

 
Procedimento Preparatório nº 1.29.000.001333/2022-04 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão para apurar a 
utilização do símbolo mundial de conscientização do autismo nas placas de atendimento prioritário nos cartórios eleitorais localizados no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O procedimento foi instaurado em decorrência do declínio de atribuição realizado pela Promotoria de Justiça de Viamão, em 
expediente autuado após representação da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Viamão - AMAV sobre a utilização do Símbolo Mundial de 
Conscientização do Autismo nas placas de atendimento prioritário. 

Adotadas as medidas cabíveis nos limites das atribuições do Ministério Público Estadual, entendeu remanescente a necessidade de 
acompanhamento do cumprimento das medidas noticiadas por meio do Ofício SEI n. 9/2021. 

Considerando as respostas apresentadas verifica-se inexistir elementos que justifiquem a manutenção do procedimento ou instauração 
de inquérito civil para a apuração dos fatos colhidos da Representação. 

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul primeiramente inforou que no Cartório Eleitoral de Viamão seriam feitas 
as atualizações nas placas, com o Símbolo Mundial de Conscientização do Autismo (fl.19). 

Em um segundo momento, respondendo às solicitações do MPF, visando um tratamento uniforme nos demais Cartórios Eleitorais do 
estado, sobre a possibilidade de inclusão do símbolo mundial de conscientização de autismo, na placas que indicam atendimento preferencial, informou 
o TRE que produziu e enviou cartazes informativos sobre atendimento preferencial às pessoas diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista, com 
a inclusão do Símbolo Mundial de Conscientização do Autismo. 

Assim foram adotadas as medidas cabíveis, objetivando o cumprimento dos normativos acerca dos direitos e garantias das pessoas 
com deficiência e, consequentemente, a otimização e eficiência quando da prestação de serviços aos cidadãos, pela correção das inconsistências e 
irregularidades na identificação de atendimento prioritário para as pessoas diagnosticadas com autismo pelo Tribunal Regional do Eleitoral no Rio Grande 
do Sul 

Posto isso, não havendo outras diligências ou medidas a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo 
fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovo o arquivamento do expediente em 
epígrafe, determinando, em ato contínuo: 

i. Comunique-se aos interessados (Tribunal Regional Eleitoral - RS e Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Viamão - AMAV), 
preferencialmente por correio eletrônico, a fim de lhes dar conhecimento da promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, que até que seja 
homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região), poderão ser apresentadas razões escritas 
ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para análise 

e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto/RS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00026391-2022| 
PORTARIA PRE/SC Nº 285, DE 9 DE JUNHO 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 2371, 2372 ,2373, 2374 ,2376, 2377 e 2378, 
RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
14ª/Ibirama Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira (a partir de 8 de junho) 
14ª/Ibirama Guilherme Brodbeck (21 a 30 de junho) 

77ª/Fraiburgo Lucas dos Santos Machado (dias 10, 13, 14 e 15 de junho) 
36ª/Videira Rene José Anderle (dias 20 e 21 de junho) 
62ª/Imaruí Guilherme Brito Laus Simas (17 de junho) 

68ª/Balneário Piçarras Tehane Tavares Fenner (17 de junho) 
88ª/Blumenau Roberta Magioli Meirelles (10 de junho) 

 
DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
14ª/Ibirama Guilherme Brodbeck (8 de junho de 2022 a 31 de outubro de 2023) 
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36ª/Videira Flávio Fonseca Hoff (dias 20 e 21 de junho) 
62ª/Imaruí Fernanda de Ávila Moukarzel (17 de junho) 

68ª/Balneário Piçarras Ana Laura Peronio Omizzolo (17 de junho) 
77ª/Fraiburgo Luciana Leal Musa (10 e de 13 a 15 de junho) 
88ª/Blumenau Flávio Duarte de Souza (10 de junho) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00003975-2022| 
EXTRATO DO ADITAMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 4/2022 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.33.001.000319/2021-61. COMPROMITENTE: Ministério Público Federal. 

COMPROMISSÁRIO: Maurício Purin. OBJETO: reparação do dano ambiental causado por Maurício Purin, em imóvel de sua propriedade, situado na 
localidade conhecida como Nova Rússia, no Bairro Progresso, em Blumenau, na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí, 
coordenadas geográficas de Latitude 27°2'7.394" S e Longitude 49°6'32.505"W, local no qual houve a construção de um banheiro do tipo seco, medindo 
1,782 m², e de uma estrutura com barraca, medindo 6,48 m², sem a autorização do órgão ambiental competente, além da constatação da ausência de 
vegetação de sub-bosque, atribuída à circulação de pessoas associada às estruturas citadas anteriormente, o que, somado às demais intervenções, totaliza 
uma área degradada de 73,48 m², causando danos à Unidade de Conservação de Proteção Integral. VIGÊNCIA: Prazo de 02 (dois) anos ou até o 
cumprimento total das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO. DATA DA ASSINATURA:  14 de junho de 2022. ASSINATURAS:  
Procuradora da República Dra. Rafaella Alberici de Barros Gonçalves; Compromissário Sr. Maurício Purin; Advogada constituída Dra. Tatiana Myrna 
Baumgarten. 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00075414-2022| 
PORTARIA 135, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

 
IC nº 1.34.001.010336/2021-70. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 127, caput [1], e pelo art. 129, incisos II, III e IX, [2] ambos da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO que no presente feito apura-se indícios irregularidades no âmbito do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, tendo em vista o alto número de demandas judicias, devido à interpretação errônea do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal 
no RE n° 661.256/SC. 

CONSIDERANDO que referidos fatos são de atribuição do Ministério Público Federal (art. 129, inciso III, da Constituição Federal 
[3], c.c. os artigos 5º, inciso I, alínea h[4], e 6º, incisos VII, alíneas a) e d) [5], e XIV, alínea f [6], ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da 
União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o seguinte objeto: “CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INSS. Alto número de demandas judicias devido à interpretação errônea do entendimento exarado 
pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 661.256/SC". 

Determino, ainda, as seguintes providências: 
I – Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório no 1.34.001.010336/2021-70, como Inquérito Civil; 
II – Cumpram-se as diligências relacionadas no despacho que determinou a instauração deste Inquérito Civil; e 
III – A remessa de cópia da presente portaria para publicação, nos termos do art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 
Façam-se os registros necessários, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/2007, do 

CNMP). 
 

ANDREY BORGES DE MENDONÇA 
Procurador da República 
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