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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO - CRIMINAL

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  em sessão  ordinária,  realizada  conforme  o  art.  15  do
Regimento  Interno  da  2ª  CCR,  convocada  e  presidida  pelo  Coordenador  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foram deliberados os seguintes procedimentos:

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

Nos processos de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/CE-0812831-20.2020.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3652/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  §  1º,  INCISO  IV).
QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 90 DA 2ª CÂMARA. MANUTENÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso IV).
Apreensão de 20 (vinte) e 213 (duzentos e treze) maços de cigarros de origem estrangeira sem os
respectivos documentos de internalização, respectivamente, na posse de 2 (dois) investigados. 2.
Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz
Federal. 4. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 5. De
início, ressalte-se que não há nos autos indicação da reiteração delitiva pelos investigados. Em
pesquisa  realizada  no  Sistema  Comprot/MF  também  não  foram  encontrados  procedimentos
anteriores à data do fato objeto desta investigação. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª
Câmara,  que  estabelece:  'É  cabível  o  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto.  As  eventuais  reiterações  serão
analisadas caso a caso'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7.
Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da
insignificância,  injustificável  é  o  prosseguimento  do  presente  feito.  8.  Manutenção  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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002. Expediente: JF-DF-1004773-27.2019.4.01.3400-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3656/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  em decorrência  do  uso  de  documentos  falsos  para  obtenção  de  financiamento  de
veículo automotor perante instituição financeira privada. Promoção de arquivamento fundada na
ausência  de  elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Discordância  do Juiz  Federal.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c  art.  62,  IV,  da LC nº
75/1993. É pacífico o entendimento do STJ 'no sentido de que, para a configuração do delito
descrito no art. 19 da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em
instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos. Nessa linha de raciocínio, o
crime tipificado no art.  19 da Lei  n.  7.492/86 não exige,  para a sua configuração,  efetivo ou
potencial abalo ao Sistema Financeiro'. (CC 161.537/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018) Outros precedentes do
STJ, Terceira Seção: CC 167.315/PR, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019; CC 161.707/MA,
julgado em 12/12/2018, DJe 19/12/2018. No caso, como bem observou o Juiz Federal, 'não foi
realizada  nenhuma  diligência  para  apuração  dos  fatos,  sequer  foram  colhidos  depoimentos
testemunhais e/ou coletadas informações sobre a pessoa que se fez passar por S.A.C.. Há que se
buscar ao menos a oitiva do atendente tanto da loja B.B.A.. quanto do Banco S, responsáveis pelo
financiamento  fraudulento,  além de  solicitar  à  citada  concessionária  e  à  instituição  bancária
imagens de suas câmaras'. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o
ocorrido,  é que o Ministério  Público Federal  poderá concluir,  estreme de dúvidas,  se existem
elementos  suficientes  para  deflagrar  a  ação  penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma segura,  o
arquivamento do processo.  Arquivamento prematuro.  Não homologação.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para atuar no caso.

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

003. Expediente: JF/PR/GUAI-5000776-
26.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3650/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §
3°). Comunicação de que o investigado recebeu de maneira irregular Benefício de Amparo Social
ao Portador de Deficiência. Segundo o INSS a renda per capita do grupo familiar estaria superior
a ' do salário mínimo, em contrariedade ao contido no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art. 4º,
inciso VI, do Decreto nº 6.214/2007. Promoção de arquivamento. Discordância do Juiz Federal.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Caso em que o investigado comprovou
ser portador de deficiência física e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de
tê-la provida pela família. Entendimento do STF no sentido de que o critério delineado pelo art. 20,
§  3º  da Lei  nº  8.742/1993 não é absoluto,  já  que não é apto  para,  por  si  só,  caracterizar  a
existência ou não de situação de miserabilidade. Aplicação do Enunciado n° 77 da 2ª CCR que
dispõe:  'É  cabível  o  arquivamento  de  procedimento  investigatório  em  relação  ao  crime  de
estelionato  em detrimento  da União,  cometido  mediante  o  recebimento  indevido  de  benefício
assistencial, quando (a) não haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade,
ainda que a renda familiar per capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de
prestação de informações falsas no momento do requerimento do benefício.' Ausência de suporte
probatório mínimo capaz de justificar o prosseguimento da persecução penal.  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).
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004. Expediente: JF/SP-IP-5001498-73.2021.4.03.6181
- Eletrônico 

Voto: 3658/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93.
SUPOSTA OCORRÊNCIA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1º E/OU 2º DA LEI Nº
8.137/1990.  ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  INVESTIGATÓRIAS  RAZOAVELMENTE
EXIGÍVEIS  E  INEXISTÊNCIA  DE  LINHA  INVESTIGATÓRIA  POTENCIALMENTE  IDÔNEA.
AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  MÍNIMOS  JUSTIFICADORES  DO  PROSSEGUIMENTO  DA
INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO
ART. 18 DO CPP. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta ocorrência dos delitos
previstos  nos  artigos  1º  e/ou  2º  da  Lei  nº  8.137/1990,  tendo  em vista  a  notícia  de  suposta
ocultação de patrimônio por ex-Deputado Federal, através de seu cunhado, por meio da venda de
um imóvel situado em São Paulo/SP. 2) Segundo o noticiante, o investigado teria ocultado bens
que estariam em nome de seu cunhado, na declaração de bens apresentada quando de sua
candidatura ao parlamento. Além disso, o investigado manteria uma empresa com seu cunhado,
pela  qual  este  último teria  sido  condenado no TSE por  fraude  em doação de  campanha do
primeiro. Por fim, o noticiante afirma que o apartamento teria sido repassado, em 16/07/2018, a
dois advogados, e que os fatos teriam relação com o Inquérito nº 4032 (STF). 3) Conforme a
manifestação da PGR referente ao Inquérito nº 4032, a Receita Federal do Brasil,  oficiada no
âmbito  daquela  apuração,  'esclareceu  que  não  foram localizados  registros  de  procedimentos
fiscais  de  fiscalização  em  face  de  A.N.S.  ou  de  suas  pessoas  jurídicas'.  4)  Promoção  de
arquivamento:  a) em relação ao possível  crime previsto no art.  1º da Lei  nº 8.137/1990, com
fundamento  na  ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  condição  para  a
instauração da persecução penal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº
24 do STF; e b) quanto à suposta ocorrência do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 8.137/1990,
uma vez que o referido tipo penal prevê pena máxima de 2 (dois) anos de detenção, além de
multa, e que os fatos teriam sido praticados no pleito eleitoral de 2014, constata-se que o crime
está prescrito diante da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, do
Código Penal. 5) Discordância do Juiz Federal: 'Em que pese manifestação ministerial,  reputo
que, diante dos elementos colhidos nos autos, o arquivamento se mostra prematuro, uma vez que
a informação acerca da ausência de qualquer crédito tributário é datada de 2018, não tendo sido
efetuada qualquer diligência pelo órgão ministerial após a remessa dos autos para esta instância.
Observo ainda que, no tocante ao suposto delito previsto no art. 2 º da Lei n. 8137/90, não há de
se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, diante da informação de que os fatos teriam
ocorrido em 2018, no que concerne a suposta venda de imóvel situado em São Paulo alienado a
terceiros'. 6) Retorno dos autos ao MPF que reiterou a promoção de arquivamento. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.7) Razão assiste à Procuradora da República, sob os
seguintes fundamentos, que adoto como razões integrantes deste voto: a) Nos termos da certidão
expedida pela Divisão Criminal Extrajudicial da Procuradoria da República em São Paulo, não foi
localizada Representação Fiscal para Fins Penais ou qualquer outra comunicação encaminhada
pela Receita Federal do Brasil ao MPF/SP, relacionada ao investigado e aos fatos objeto destes
autos, até a presente data;  b) Os 5 (cinco) expedientes extrajudiciais criminais existentes nesta
PRSP, oriundos de representações remetidas pela RFB e relacionados na certidão mencionada,
são  referentes  a  possíveis  crimes  tributários  cometidos  pelo  investigado  na  condição  de
representante de pessoa jurídica do ramo esportivo ou de empresa privada, todos já em apuração
em autos de inquérito policial ou ação penal específicos; c) Quanto à suposta ocorrência do delito
previsto  no artigo 2º da Lei  nº  8.137/1990,  este  órgão ministerial  reitera  a  manifestação pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os autos objetivam a apuração de
suposta ocultação de bens por parte do investigado quando da apresentação de sua declaração
de bens para concorrer às Eleições de 2014, quando o investigado foi eleito Deputado Federal
pelo Estado de São Paulo. Assim, uma vez que o referido tipo penal prevê pena máxima de 2
(dois)  anos  de  detenção,  além  de  multa,  e  que  os  fatos  teriam  sido  praticados  há
aproximadamente 7 (sete) anos, constata-se que o crime está prescrito diante da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal; e d) Em relação à venda
de um imóvel em 2018, realizada pelos então proprietários, inexiste nos autos qualquer elemento
ou indício que relacione a propriedade de fato do aludido bem ao investigado, razão pela qual não
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se  vislumbra  qualquer  linha  investigativa  útil  e  idônea  a  ser  adotada  capaz  de  identificar  a
materialidade delitiva. 8) Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  elementos  mínimos
justificadores do prosseguimento da investigação. 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).

005. Expediente: JF-CPS-0000898-31.2008.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3689/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime
previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de
oferecer o ANPP por considerar que o réu possui 'diversos registros criminais anteriores, sendo,
inclusive, reincidente, nos termos do inciso II do § 2° do supracitado artigo do CPP (art. 28-A)'. 3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se
mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A,
§2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se  insignificantes  as  infrações  penais  pretéritas.  5.  No  presente  caso,  conforme  ressaltou  a
Procuradora da República oficiante e verificou-se das folhas de antecedentes juntadas aos autos,
o réu possui diversos registros criminais em seu desfavor, já havendo inclusive condenações em
algumas das ações penais.  6.  Além do mais,  cumpre observar  ainda que,  de acordo com a
jurisprudência  do  STF,  a  existência  de  outras  ações penais,  inquéritos  policiais  em curso  ou
procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC
147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento
de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez
que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no
caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual,
reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

006. Expediente: JF-CPS-0002318-22.2018.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3690/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.  28-A DO CPP.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n°
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8.137/90, por três vezes, em concurso material. 2. O Procurador da República oficiante deixou de
oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite de 04 (quatro)
anos. 3. Interposição de recurso pela defesa, requerendo que seja reconhecida no presente caso
a prática de crime continuado, e não o concurso material. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de
celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões
por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes
atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite
estabelecido  no  art.  28-A do  CPP (inferior  a  04  anos).  5.  Nesse  sentido,  são  os  seguintes
precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de
25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020,
ambos unânimes. 6. No presente caso, os acusados foram denunciados pela prática do crime
previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90 (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 02
anos de reclusão), por três vezes, em concurso material. Verifica-se, portanto, que a soma das
penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP
(inferior a 04 anos),  não cabendo a este Órgão Revisor afastar  a regra do concurso material
imputada pelo membro do MPF na peça acusatória. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de
não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os
requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução
dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

007. Expediente: JF-GO-1014491-05.2020.4.01.3500-
APN - Eletrônico 

Voto: 3628/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA
CRIMINAL HABITUAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E  PREVENÇÃO DO CRIME.  PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do
CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que os
denunciados praticaram o crime de moeda falsa de forma habitual, não sendo a medida suficiente
para  a  reprovação  e  prevenção  da  infração  penal.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. No presente caso, conforme consta dos autos, a polícia civil obteve informações de
que estavam sendo comercializadas notas falsas a partir de um determinado número de telefone,
em grupo  de  aplicativo  de  mensagens,  na  proporção  de  três  cédulas  contrafeitas  para  uma
verdadeira.  Com  isso,  os  policiais  se  passaram  por  interessados,  tendo  o  denunciado  W.
confirmado que vendia cédulas falsas e enviado fotos e vídeos do material, bem como informado
que o dinheiro para a compra das notas deveria ser depositado na conta do codenunciado H..
Após a negociação, os policiais se dirigiram ao endereço do denunciado W. e, em seguida, à
residência  do  codenunciado  H.,  tendo  apreendido  19  cédulas  contrafeitas  e  vários  chips  de
aparelho celular,  além de terem verificado que no telefone de H. haviam várias fotografias de
cartões de crédito e de cédulas de real. Em seu interrogatório, H. confessou a compra e a guarda
das notas falsas, bem como que emprestava sua conta bancária para W. praticar os crimes de
comercialização de cédulas falsas. O réu W. também confessou que anunciava notas falsas na
internet (não obstante alegar que sua intenção era praticar estelionato contra os interessados),
enumerando os golpes que teria  aplicado e o faturamento recebido,  bem como confirmado a
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utilização da conta bancária de H. para o recebimento dos pagamentos das vendas realizadas. 6.
Dessa  forma,  há  elementos  de  informações  nos  autos  que  indicam  que  os  denunciados
costumavam adquirir  e  revender  cédulas  falsas  de  forma habitual,  por  meio  de  aplicativo  de
mensagens, conforme revelou a notícia-crime inicialmente realizada perante a polícia civil. Tais
fatos foram corroborados pelas informações prestadas pelos próprios denunciados, pelas cédulas
falsas apreendidas e pelos materiais encaminhados durante a negociação (fotos e vídeos das
notas),  bem como pelo  conteúdo  encontrado  no  celular  de  um dos réus.  7.  Inviabilidade  do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II, do
CPP,  não sendo a medida  necessária  e  suficiente  para a  reprovação e prevenção do crime,
havendo elementos de informação que indicam conduta criminal habitual. 8. Prosseguimento da
ação  penal.  Devolução  dos  autos  à  origem  para  conhecimento  e  adoção  das  providências
cabíveis.

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

008. Expediente: JF/PR/CAS-5000375-
63.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3622/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime
previsto no art. 334, § 1°, IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o
ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou
profissional por parte do denunciado. Propôs, no entanto, o benefício da suspensão condicional
do processo.  3.  Interposição de recurso pela defesa,  se manifestando contrariamente ao não
oferecimento do acordo. Por outro lado, informou que, caso seja mantida a negativa do ANPP, o
réu  concorda  com  as  condições  fixadas  na  suspensão  condicional  do  processo  ofertada.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas.  5.  No  presente  caso,  conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  oficiante,  o
denunciado já foi autuado anteriormente pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente
introduzidas no território nacional. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a
jurisprudência  do  STF,  a  existência  de  outras  ações penais,  inquéritos  policiais  em curso  ou
procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC
147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento
de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez
que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no
caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual,
reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

009. Expediente: JF/PR/CUR-5019781-
85.2021.4.04.7000-EXMEDALT -
Eletrônico 

Voto: 3699/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  OU  PROFISSIONAL  NÃO
DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus H. de R.C., R.A.R.R. e S.R.R. foram
denunciados pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP, pois obtiveram vantagem
ilícita, consistente no saque de valores de FGTS por meio de simulação de demissão sem justa
causa, induzindo a CEF em erro, entre 07/2015 e 12/2016. 2. O Procurador da República oficiante
deixou  de  propor  o  acordo  por  considerar  que  há  elementos  que  indicam  conduta  criminal
reiterada, uma vez que um dos acusados (o funcionário R.A.R.R.) afirmou em seu depoimento
que 'esse tipo de acordo já teria ocorrido anteriormente entre abril de 2008 e fevereiro de 2009'. 3.
A defesa do réu H. de R.C. apresentou recurso contra a manifestação do MPF, ressaltando que: I)
a suposta conduta irregular anterior teria ocorrido em 2008/2009, sendo que sequer chegou a ser
aberto  qualquer  procedimento  para  investigar  o  hipotético  estelionato  então  praticado  (que
atualmente estaria inclusive prescrito), fato corroborado pelo relatório de antecedentes criminais
juntado aos autos, onde há apenas um único registro e que se refere à presente ação penal; II) a
palavra  do corréu  R.A.R.R.  é  o  único indício  que  aponta  para  o  suposto estelionato  anterior
(finalizado em 2009), inexistindo nos autos quaisquer outros elementos de prova que demonstrem
tal fato; III) o hipotético crime de estelionato relatado pelo outro denunciado estaria prescrito, pois
passados mais de 12 (doze) anos de sua ocorrência; IV) ainda que fosse imputado ao réu a
prática de dois estelionatos (o anterior supostamente ocorrido em 2008/2009 e o ora apurado de
2015/2016), a pena mínima somada seria inferior a 04 (quatro) anos e V) a reiteração delitiva diz
respeito a agentes que fazem do crime uma atividade habitual, um verdadeiro meio de vida, o que
não é o caso do ora recorrente. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art.
28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o ANPP não se aplica na hipótese
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No caso em
análise,  conforme consignado pela  defesa,  a  recusa ministerial  se  deu  apenas com base na
palavra do corréu R.A.R.R., sendo este o único indício que aponta para o suposto estelionato
anterior (finalizado em 2009),  inexistindo nos autos quaisquer outros elementos de prova que
demonstrem tal fato. A simples declaração genérica de um dos denunciados quanto a um suposto
fato ocorrido há mais de 12 anos (do qual não se tem qualquer notícia de que tenha gerado
procedimento criminal, além do que estaria atualmente prescrito), sem a confirmação por outros
elementos de provas que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, não se mostra, por
si só, suficiente para obstar o oferecimento do acordo. 7. Importante destacar que esta 2ª CCR, ao
deliberar especificamente sobre o incidente de acordo de não persecução penal instaurado pela
defesa da corré S.R.R. (Autos n° 5019785-25.2021.4.04.7000), decidiu, na Sessão de Revisão n°
817,  de  09/08/2021,  à  unanimidade,  também pela  inexistência  de  óbice  ao  oferecimento  do
acordo.  Outros  precedentes  em  casos  análogos:  Processo  n°  5058378-25.2019.4.02.5101,
Sessão de Revisão n° 811, de 08/06/2021; Processo n° 5008870-42.2020.4.04.7002, Sessão de
Revisão nº 792, de 14/12/2020. 8. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República
para (re)análise dos requisitos exigidos para a celebração do acordo quanto ao denunciado H. de
R.C.,  podendo  apresentar  elementos  que  comprovem  a  reincidência  ou  a  conduta  criminal
habitual, reiterada ou profissional ou ainda elementos outros que não justifiquem o acordo. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

010. Expediente: JFRS/PFU-5001049-
35.2021.4.04.7104-APN - Eletrônico 

Voto: 3723/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
PASSO FUNDO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
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O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL  ESTABELECIDO  PELO  ART.  28-A  DO  CPP.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-
A,  §  2°,  II).  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente de acordo  de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela
prática dos crimes previstos no art. 297, § 3°, inciso II, do CP, por duas vezes (Fatos 1 e 2), no art.
297, § 3°, inciso III, do CP, por duas vezes (Fatos 1 e 2) e no art. 171, caput, § 3°, do CP, por duas
vezes (Fatos 3  e  4),  todos na forma dos  arts.  29  e  69,  ambos do CP.  2.  A Procuradora da
República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  por  considerar  que  não  foram atendidas  as
condições objetivas e subjetivas pelos denunciados. 3. Interposição de recurso pela defesa de
V.S..  Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art.  28-A, § 14,  do CPP. 4.
Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª
CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou
continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 5.
Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes  da  2ª  CCR:  Processo  n°  5007273-
44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020;  Processo  n°  5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 6. No presente
caso, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 297, § 3°, inciso II, do CP,
por duas vezes (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 02 anos de reclusão), no art. 297, §
3°, inciso III, do CP, por duas vezes (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 02 anos de
reclusão) e no art.  171, caput, § 3°, do CP, por duas vezes (cuja pena mínima cominada em
abstrato é de 01 ano e 04 meses de reclusão), todos na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP.
Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o
limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 7. Além do mais, um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. O art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 8. Na hipótese
em análise, verifica-se das folhas de antecedentes acostadas aos autos que o denunciado possui
outros registros criminais em seu desfavor, sendo que de acordo com a jurisprudência do STF, a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais  é  suficiente  para  caracterizar  a  habitualidade  delitiva  (HC  147170/SC,  Min.  Ricardo
Lewandowski,  Julgamento:  27/11/2017).  9.  Inviabilidade  do  oferecimento  de  acordo  de  não
persecução penal,  nos termos do art.  28-A do CPP,  uma vez que não estão preenchidos os
requisitos  para  a  sua  celebração,  no  caso  concreto.  10.  Prosseguimento  da  ação  penal.
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

011. Expediente: JF-SOR-0005983-65.2017.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 3693/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA NO OFERECIMENTO DO
ANPP  PELO  MPF  À  DENUNCIADA  E  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO
SEGUNDO  INVESTIGADO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL,  QUE  ENCAMINHOU  OS
AUTOS À 2ª CCR/MPF, DE OFÍCIO, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28-A, § 14, DO
CPP (QUANTO À NEGATIVA DO ACORDO), BEM COMO DO ART. 28 DO CPP (QUANTO À
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO). COM RELAÇÃO AO ANPP, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA
DE  NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO ÓRGÃO SUPERIOR
SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECURSO DO INVESTIGADO (CPP, ART. 28-A, § 14), O QUE
NÃO SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA, NESTE
PONTO. QUANTO AO ARQUIVAMENTO PROMOVIDO QUANTO AO SEGUNDO INDICIADO,
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NÃO RESTOU CARACTERIZADA A PRÁTICA DE CRIME DE SUA PARTE. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação
penal proposta em face de K.P.P., acusada pela prática do crime previsto no art. 296, § 1°, inciso
III, do CP, por manter perfis em rede social onde eram utilizados indevidamente o logotipo e o
nome da Caixa Econômica Federal. 2. O Procurador da República oficiante, em cota à denúncia,
considerou  não  ser  possível  a  celebração  de  ANPP com a  acusada,  em razão  de  sua  não
disposição  em formalmente  confessar,  espontaneamente,  a  prática  delitiva.  Na  mesma peça,
promoveu o arquivamento em relação a J.B.M.T. (que havia sido indiciado por falso testemunho),
por entender que não restou configurado o dolo em falsear ou negar a verdade. 3. O Juiz Federal
determinou  a remessa dos  autos  à  2ª  CCR,  de ofício,  para  deliberação  quanto  à  recusa  do
Procurador em oferecer o acordo à denunciada K.P.P., aplicando analogicamente o art. 28-A, § 14,
do CPP. Discordou também do arquivamento promovido em relação ao indiciado J.B.M.T., por
entender haver a possibilidade dele ter tentando proteger a companheira de seu filho por meio de
depoimento inverídico, razão pela qual remeteu os autos à 2ª CCR por aplicação do art. 28 do
CPP (redação anterior à Lei n° 13.964/2019). 4. Com relação ao ANPP, verifica-se que a medida
constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor (CPP, art.
28-A, § 3°). Dessa forma, o art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor que, na hipótese de o
Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa ao órgão superior somente ocorrerá
a pedido da parte, como se observa da redação do referido dispositivo: 'No caso de recusa, por
parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá
requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código'. 5. No caso em
análise, não houve recurso da parte contra o não oferecimento do acordo pelo MPF. Assim, o caso
é de não conhecimento da remessa neste ponto, uma vez que não cabe, em sede de ANPP,
aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex oficio pelo Juiz, sem
recurso do investigado, tendo em vista a natureza negocial do instituto e a existência de norma
específica  sobre  o  tema  (CPP,  art.  28-A,  §14).  Precedente  2ª  CCR:  Processo  n°  5021526-
42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão de Revisão n° 788, de 09/11/2020, unânime. 6. Quanto ao
arquivamento promovido, conforme ressaltou o membro do MPF oficiante, não foi  verificada a
caracterização  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  por  parte  de  J.B.M.T.,  ao  negar
conhecimento da existência de uma linha telefônica em seu nome. De acordo com o depoimento
de seu filho (que era o locatário do imóvel, usuário da linha telefônica objeto de investigação e
companheiro da ora denunciada pelo uso indevido do logotipo e nome da CEF), foi afirmado que
'ele próprio desconhecia que a habilitação tivesse sido feita em nome de seu genitor, visto que a
contratação dos serviços de telefonia e internet fora realizada por sua mãe à época da locação, a
qual igualmente era a responsável pelo pagamento das respectivas contas. Soma-se a isso o
lapso temporal transcorrido entre a data que E. residiu no imóvel e o momento da oitiva de J.B.,
não sendo razoável exigir desse lembranças precisas e fidelidade quanto a fatos antigos e em
relação aos quais não é possível precisar seu conhecimento'. 7. Dessa forma, de fato não há
elementos de informação suficientes capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal
quanto a J.B.M.T. pelo suposto crime de falso testemunho, tendo seu próprio filho (locatário do
imóvel e usuário da linha) afirmado que também desconhecia que a linha telefônica estava em
nome de seu genitor, pois foi sua mãe quem contratou os serviços de telefonia e internet à época,
fato ocorrido anos atrás. Manutenção do arquivamento. 8. Ante o exposto, o caso é de: I) não
conhecimento da remessa com relação ao encaminhamento dos autos pelo Juiz, de ofício, para
manifestação quanto à recusa do Procurador oficiante em oferecer o acordo à denunciada K.P.P.;
II)  manutenção do arquivamento  quanto ao suposto crime de falso testemunho praticado por
J.B.M.T., sem prejuízo do disposto no art.  18 do CPP. Devolução dos autos à origem, para a
adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa quanto ao ANPP e pela manutenção do arquivamento quanto ao suposto crime de falso
testemunho, nos termos do voto do(a) relator(a).

012. Expediente: JF-SOR-5005041-74.2019.4.03.6110-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3679/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/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.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do
crime previsto no art. 171, § 3°, nos termos do art. 71 e do art. 29, todos do CP. 2. O Procurador
da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerar não ser a medida suficiente para
a prevenção e reprovação do crime, havendo elementos que indicam conduta criminal habitual,
reiterada e/ou profissional por parte dos denunciados. 3. Interposição de recurso pela defesa.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas.  5.  No  presente  caso,  conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  oficiante  'os
presentes  fatos  não  são  fatos  isolados  na  vida  de  ambos,  destacando-se  que  a  própria
identificação, nos presentes autos, se deu a partir do modo de agir adotado nesta e em outras
incidências idênticas à presente, tendo sido identificados no inquérito policial 2019.0001553-DPF/
SOD/SP''. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a jurisprudência do STF, a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais  é  suficiente  para  caracterizar  a  habitualidade  delitiva  (HC  147170/SC,  Min.  Ricardo
Lewandowski,  Julgamento:  27/11/2017).  7.  Inviabilidade  do  oferecimento  de  acordo  de  não
persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se
mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,
havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou
profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

013. Expediente: JF-RJ-5004316-35.2019.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3653/2021 Origem:  GABPR12-LEM  -  LINO
EDMAR DE MENEZES

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA
DE FOGO (ART. 18 DA LEI 10.826/03). IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ARMA DE FOGO
DURANTE  FISCALIZAÇÃO  DE  ROTINA  PELA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL,
ENCONTRADOS  EM  ENCOMENDA  POSTAL  ORIUNDA  DOS  EUA.  APLICAÇÃO  POR
ANALOGIA  DO  ENUNCIADO  Nº  95  DA  2ª  CCR.  O  DOMICÍLIO  OU  A  RESIDÊNCIA  DO
INVESTIGADO  É  FATOR  DETERMINANTE.  EXCEÇÃO  À  REGRA.  INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DAS NORMAS APLICÁVEIS. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA
SUSCITANTE.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  tráfico
internacional de arma de fogo, tipificado no art. 18 da Lei 10.826/03, tendo em vista a apreensão
de acessórios para arma de fogo, durante fiscalização de rotina pela Receita Federal do Brasil,
encontrados em encomenda postal  oriunda dos EUA,  destinada ao investigado, residente em
Fortaleza/CE.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  na  PR/RJ  promoveu  o  declínio  de
atribuições à PR/CE, ao argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão
da mercadoria, é o melhor critério para a definição da competência, com base no Enunciado nº 95
da 2ª  CCR.  3.  O Procurador da República  com atuação na PR/CE,  por  sua vez,  suscitou  o
presente conflito negativo de atribuições, considerando que 'em vez de invocar o Enunciado nº 95
da 2ª CCR, que se refere aos crimes de descaminho e contrabando, afigura-se mais compatível
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com o caso dos autos, que trata do tráfico internacional de acessórios e munições de arma de
fogo, a aplicação analógica do entendimento consolidado no STJ, por meio da Súmula 528, sobre
o tráfico de drogas transnacional realizado, por via postal, que assim dispõe: 'Compete ao juiz
federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o
crime de tráfico internacional'. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Em
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). De
outra  parte,  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).  6. Por essa
razão, em relação aos crimes de contrabando e descaminho, a 2ª CCR houve por bem rever seus
posicionamentos, que, por sua similitude, devem ser aplicados ao caso em exame. Explico. 7. Se
a fixação da competência se der com base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 54 da 2ª
CCR, os atos instrutórios da eventual ação penal - se não todos, mas a maior parte deles - terão
de  ser  deprecados  ao  Juízo  Federal  em Fortaleza/CE,  porque  é  sob  sua  jurisdição  que  se
encontra domiciliado o investigado; e, muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas
em  sua  defesa.  Aliás,  a  própria  autodefesa  do  investigado  terá  melhores  condições  de  ser
exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo
Federal de Fortaleza/CE. 8. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou a
residência do investigado e não o lugar da apreensão das mercadorias 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. Aplica-se ao caso, por analogia, o
Enunciado nº 95 da 2ª CCR que dispõe: 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal
oficiante no local do domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e
descaminho, quando a importação irregular ocorrer via postal,  ou seja, resultante de comércio
eletrônico,  hipóteses  diversas  daquelas  verificadas  nos  precedentes  de  1994  e  1995  que
motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ.'  10.  Conhecimento deste  conflito negativo de
atribuições;  e,  no  mérito,  pela  fixação  da  atribuição  do  Procurador  da  República  suscitante
(PR/CE),  local  onde  o  investigado  possui  domicílio  ou  residência,  para  prosseguir  nas
investigações.

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

014. Expediente: JF-RJ-5011838-16.2019.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3649/2021 Origem: GABPRM1-GR - GABRIEL
DA ROCHA

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA
DE FOGO (ART. 18 DA LEI 10.826/03). IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO, DURANTE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, ENCONTRADOS EM ENCOMENDA POSTAL ORIUNDA DOS EUA. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA  DO  ENUNCIADO  Nº  95  DA  2ª  CCR.  O  DOMICÍLIO  OU  A  RESIDÊNCIA  DO
INVESTIGADO  É  FATOR  DETERMINANTE.  EXCEÇÃO  À  REGRA.  INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DAS NORMAS APLICÁVEIS. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA
SUSCITANTE.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  tráfico
internacional de arma de fogo, tipificado no art. 18 da Lei 10.826/03, tendo em vista a apreensão
de acessórios para arma de fogo de uso permitido, durante fiscalização de rotina pela Receita
Federal do Brasil, encontrados em encomenda postal oriunda dos EUA, destinada ao investigado,
residente  em  Guaíra/SP.  Ao  ser  inquirido,  o  investigado  admitiu  ser  o  importador  dos  itens
apreendidos e alegou possuir arma de fogo regularizada pelo Exército Brasileiro, para a prática de
tiro esportivo. No entanto, afirmou desconhecer a proibição de sua importação. 2. O Procurador da
República  oficiante  na  PR/RJ  promoveu  o  declínio  de  atribuições  à  PRM  -  Franca/SP,  ao
argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é o
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melhor critério para a definição da competência, com base no Enunciado nº 95 da 2ª CCR e na
Orientação nº 41, desta 2ª CCR. 3. Autos remetidos à PRM ' Barretos/SP, com atribuição que
abrange o município de Guaíra/SP. 4. O Procurador da República com atuação na PRM ' Barretos/
SP,  por  sua  vez,  suscitou  o  presente  conflito  negativo  de  atribuições,  'considerando  que  a
jurisprudência pátria é contrária a esse entendimento, postando-se pela competência do local da
apreensão dos bens e mercadorias' e que 'a analogia não pode ser aplicada ao caso, devendo-se
interpretar restritivamente as orientações expedidas pela C. 2ª CCR, que não contém previsão
expressa sobre o comércio transnacional de armas'.  5. Conflito negativo de atribuições (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  6.  Em 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). De outra parte, 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. Por essa razão, em relação aos crimes de contrabando e descaminho, a 2ª CCR
houve por bem rever seus posicionamentos, que, por sua similitude, devem ser aplicados ao caso
em exame. Explico. 8. Se a fixação da competência se der com base na Súmula nº 151 do STJ e
no Enunciado 54 da 2ª CCR, 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 domiciliado o investigado; e, muito provavelmente, as testemunhas que
serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria autodefesa do investigado terá melhores condições
de ser exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do
Juízo Federal de São Paulo. 9. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou
a residência do investigado e não o lugar da apreensão das mercadorias 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. 10. Aplica-se ao caso, por analogia, o
Enunciado nº 95 da 2ª CCR que dispõe: 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal
oficiante no local do domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e
descaminho, quando a importação irregular ocorrer via postal,  ou seja, resultante de comércio
eletrônico,  hipóteses  diversas  daquelas  verificadas  nos  precedentes  de  1994  e  1995  que
motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ.'  11.  Conhecimento deste  conflito  negativo de
atribuições; e, no mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitante (PRM '
Barretos/SP),  local  onde  o  investigado  possui  domicílio  ou  residência,  para  prosseguir  nas
investigações.

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

015. Expediente: 1.34.016.000198/2021-51 - Eletrônico Voto: 3349/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SOROCABA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS PARA REVISÃO (ART. 62, IV DA LC N. 75/93).
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  PELO
INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 90. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de
Notícia de Fato autuada para a apuração do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do
Código Penal,  tendo em vista que o investigado foi surpreendido na posse de 150 maços de
cigarros  de  origem estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  regular  introdução  em
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender
atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Os autos
foram remetidos à  2ª  Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério  Público Federal,  nos
termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 4. Conforme relatado pelo Procurador da República há
outro procedimento administrativo instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, em
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relação ao investigado, que resultou em arquivamento em razão da inexpressiva quantidade de
mercadorias (cigarros) apreendidas. 5. 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. 6. Diante desse quadro, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão,
recentemente,  editou  o  Enunciado  nº  90,  que  estabelece:  'É  cabível  o  arquivamento  de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros
quando  a  quantidade  apreendida  não  superar  1.000  (mil)  maços,  seja  pela  diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 7. Não obstante no
caso dos autos a quantidade apreendida esteja abaixo do limite fixado como parâmetro para a
aferição  da insignificância  (1.000  maços),  tem-se  que a reiteração  da  conduta  ilícita  obsta  a
incidência da tese da bagatela. 8. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial, nos
crimes de contrabando e descaminho. STF ' Primeira Turma: HC 155185 AgR, 31/08/2018; HC
122348 AgR, 09/11/2016. Segunda Turma: HC 131205, 06/09/2016; HC 118000, 03/09/2013. STJ '
Terceira Seção: EREsp 1341479/PR, 24/02/2016; EREsp 1217514/RS, 09/12/2015. Quinta Turma:
AgRg no AREsp 1665418/SP, 02/06/2020; AgRg no REsp 1340278/SC, 18/12/2012. Sexta Turma:
AgRg  no  REsp  1850479/SC,  16/06/2020;  AgRg  no  REsp  1842908/PR,  10/03/2020.  9.  Não
homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
atuar  no  caso,  podendo propor  as medidas  que julgar  cabíveis:  continuidade das diligências,
análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da
denúncia.

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista divergente,
pela homologação do arquivamento. O Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino acompanhou o
relator, pela não homologação do arquivamento. 
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a maioria,  deliberou pela não homologação do
arquivamento, nos termos do voto do relator, Dr. Carlos Frederico Santos. Restou vencida a Drª.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

016. Expediente: JF-PA-0011676-50.2019.4.01.3900-
QUESIGTEL

Voto: 3660/2021 Origem: GABPR8-MABP -  MELIZA
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Medida  cautelar  de  quebra  de  sigilo  fiscal  requerida  pelo  MPF  nos  autos  de  Procedimento
Investigatório Criminal ' PIC, que, por sua vez, teve como origem representação oferecida pelos
Diretores  Presidente  e  Financeiro  de  cooperativa  de  médicos  do  estado  do  Pará,  na  qual
noticiavam a efetivação de compensações de crédito indevidas, a ausência de pagamento de
tributos  retidos  na  fonte  pela  cooperativa  e  ainda  possível  falsificação  de  DARF's.  A medida
cautelar teve como objeto o fornecimento, pela Receita Federal, de dados sigilosos em relação a
(1) constatação (ou não) de irregularidades nos procedimentos de PER/DCOMP instaurados pela
contribuinte no período de 2013 a 2017; (2) confirmação dos pagamentos referentes a DARF's
expedidos em nome da contribuinte, em relação aos quais havia dúvida quanto à veracidade das
autenticações; e (3) existência (ou não) de formalização de procedimento administrativo fiscal por
eventuais fraudes/sonegações cometidas pela contribuinte, no que diz respeito à compensação
indevida de créditos tributários, nos idos de 2013 a 2017. Promoção de declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual considerando que 'o crime em tese cometido na espécie limita-se à
falsificação de documento público de arrecadação fiscal (art. 297 do CP), o qual não causou dano
ao  Fisco  Federal  propriamente,  visto  que  a  falsidade  foi  utilizada  apenas  para  ludibriar
particulares,  pois  não  houve  recolhimento  algum mas  apenas  apropriação  de  numerário  que
deveria servir para pagamento de tributos'. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e
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Revisão do MPF, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado. Da atenta leitura dos autos não
se verifica elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Conduta  narrada  que  pode  constituir  crime  meio  para  a  consumação  do  crime  de
estelionato (CP, art.  171) em detrimento da cooperativa. 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.' 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).

017. Expediente: 1.16.000.001656/2021-67 - Eletrônico Voto: 3743/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão a respeito
da  possível  prática  do  crime de  homofobia  que  teria  sido  praticado  pela  Frente  Parlamentar
Evangélica  do  Congresso  Nacional  ao  publicar  nota  de  repúdio  a  campanha  publicitária  de
empresa privada do ramo alimentício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR).  Embora  o  STF  tenha  firmado  tese  no  sentido  de  que  a  prática  da  homofobia  pode
caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a
competência  para  o  julgamento  do  crime.  A Lei  nº  7.716/89  também não  prevê  regra  sobre
competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109,
inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado
internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre
crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o
caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR:
Procedimento  n°  1.34.001.004731/2021-13,  Sessão  nº  811ª,  de  08/06/2021,  unânime;
Procedimento  n°  1.26.000.001701/2020-56,  Sessão  n°  801,  de  08/03/2021,  unânime;
Procedimento  nº  1.30.001.000149/2020-46,  Sessão  nº  761,  de  10/02/2020,  unânime;
Procedimento  n°  1.25.000.003815/2019-34,  Sessão  nº  758,  de  16/12/2019,  unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

018. Expediente: 1.19.000.001357/2021-11 - Eletrônico Voto: 3642/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  da Representação Fiscal  Para Fins Penais com notícia de
eventual  prática  de  crime  de  descaminho  (art.  334,  CP),  consubstanciado  na  apreensão  de
mercadorias  de suposta  procedência  estrangeira  desacompanhadas da  devida  documentação
fiscal. O valor dos tributos federais iludidos perfazem o montante de R$193.950,70. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Consta dos autos laudos de avaliação de
autenticidade confeccionados pelas detentoras legais dos direitos autorais sob análise atestando
se tratar de mercadoria contrafeita. Não foi produzido pela Receita Federal ou pelas empresas
mencionadas o laudo comprobatório da origem estrangeira dos bens. Possível crime de violação
de direito autoral (CP, art. 184). Ofensa exclusivamente aos interesses particulares dos titulares do
direito autoral. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Precedente STJ (CC
130.595/PR, Rel.  Min.  Rogério Schietti  Cruz,  Terceira Seção, DJe 30/04/2014).  Precedente 2ª
CCR: NF 1.14.000.000831/2017-97, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

019. Expediente: 1.21.000.001177/2021-81 - Eletrônico Voto: 3615/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  conduta  homofóbica  em sala  de  bate-papo na  internet.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese
no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no
MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº
7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por
essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça
Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a
ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da
Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a
existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.34.001.004731/2021-13, Sessão nº
811ª,  de 08/06/2021, unânime; Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56,  Sessão n° 801, de
08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020,
unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

020. Expediente: 1.30.001.002120/2021-80 - Eletrônico Voto: 3172/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime
contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Empresa investigada que atua com
"Marketing de Fidelização" e promete ganhos exponenciais aos membros (clientes e/ou agentes
de fidelização) conforme o número de pessoas que indicarem para ingressarem no grupo, única
forma de participação no negócio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Fraude  conhecida  como  'pirâmide  financeira',  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o  esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja
efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes
contra  a  economia popular).  Conduta que  não caracteriza  crime contra  o  Sistema Financeiro
Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça  Federal.  Precedentes  STJ:  HC
293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

021. Expediente: 1.30.001.002658/2021-94 - Eletrônico Voto: 3654/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
na qual o noticiante narra  que pessoa determinada acumularia  diversos cargos em hospitais,
'além de cargo de confiança como chefe da fonoaudiologia, violando assim também a lei do Sus
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8080/1990  art.  28,  uma  vez  que  não  cumpre  a  carga  horária  determinada  no  edital  dos
respectivos concursos públicos, se é que os prestou no âmbito do MS Ministério da Saúde, fato a
ser  averiguado,  pois  pode  ter  sido  nomeada  por  favores  políticos'.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Oficiado,  o  Ministério  da  Saúde  informou  que  a
representada foi excluída dos seus quadros em 2014. Eventual irregularidades dizem respeito a
vínculo  trabalhista  com Administração  Pública  estadual  ou  municipal.  Não  ocorrendo,  com a
infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

022. Expediente: 1.30.001.002874/2021-30 - Eletrônico Voto: 3695/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
na qual o noticiante narra que determinado Deputado Estadual do Rio de Janeiro teria retirado
uma placa que anunciava melhorias em praça localizada no município  do Rio  de Janeiro/RJ,
praticando então dano contra o patrimônio público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  da  2ª  CCR).  Conforme  se  verifica  dos  documentos  colacionados  aos  autos,  o  bem
danificado não se trata de um patrimônio público, mas sim de um banner autopromocional de um
vereador,  no  qual  se  diz  responsável  pela  revitalização  da  praça.  Conforme  apontado  pelo
Procurador da República oficiante, 'bens públicos são definidos como aqueles pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público, bem como os que, embora não atinentes a estas pessoas,
estejam afetados à prestação de serviço público. Destarte, a destruição do banner não configurara
dano qualificado contra patrimônio público, pelo fato deste não possuir tal natureza'. Ainda que
possa  haver  a  prática  dos  crimes  ora  narrados,  os  fatos  competiriam  à  análise  da  Justiça
Estadual. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

023. Expediente: 1.30.001.003180/2021-10 - Eletrônico Voto: 3691/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
na qual a noticiante informa sobre um 'provável golpe de crime internacional cibernético'. Narra
que um estrangeiro entrou em contato via e-mail para que esta o auxiliasse como correspondente
na  retirada  de  um valor  retido  no  African  Investment  Bank.  Foi  solicitado  à  representante  o
fornecimento de alguns dados, bem como o pagamento de algumas 'taxas jurídicas'. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos noticiados indicam a prática, em
tese,  do  crime  de  estelionato  praticado  por  particular  em  prejuízo  de  particular.  A possível
transnacionalidade  relatada,  em  decorrência  do  envolvimento  de  indivíduo  estrangeiro,
domiciliado em país diverso do Brasil, não é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal
para  a  persecução  penal.  Para  se  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  além  da
transnacionalidade do delito, deve-se demonstrar lesão a bens, serviços e interesses da União e
que o País é signatário de acordos e tratados internacionais, a teor dos incisos IV e V do art. 109
da CF. No caso, não há indício de dano a alguns dos entes elencados no art. 109, IV, da CF,
tampouco há instrumento internacional no qual o Brasil tenha se obrigado a reprimir o crime em
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referência. Precedentes do STJ: CC 157.789, Min Sebastião Reis Júnior, DJe 29/06/2018; CC
126.768, Min. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 10/05/2013. Precedente da 2ª CCR: Procedimento
nº  1.16.000.000029/2021-17,  811ª  Sessão  de  Revisão,  em  08/06/2021,  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).

024. Expediente: 1.33.000.001599/2021-35 - Eletrônico Voto: 3697/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica em programa de televisão veiculado em
âmbito regional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF
tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo
(ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento
do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim,
considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura
competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também,
não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso
IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.34.001.004731/2021-
13, Sessão nº 811ª, de 08/06/2021, unânime; Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão
n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de
10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019,
unânime. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

025. Expediente: JF-AL-PP-0809218-
98.2020.4.05.8000 - Eletrônico 

Voto: 3751/2021 Origem:  GABPR2-RMT -  RAQUEL
DE MELO TEIXEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado
no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário.
A investigada  recebia  o  benefício  de aposentadoria  por  tempo de serviço pago pelo  Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Alagoas desde 31/08/2007 e, a partir de 22/03/2011
passou a receber, também, o benefício de amparo ao idoso, cumulando-os de maneira indevida.
Promoção de arquivamento considerando que não há provas suficientes para demonstrar o dolo
da agente. Discordância do INSS. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62,
IV, da LC nº 75/93. Não há dúvidas que a percepção é ilegal, pois a retromencionada cumulação
contraria norma de regência, tornando o benefício indevido. Entretanto, não restou evidenciado o
dolo de fraudar o INSS, pois não foi empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão ou
manutenção do benefício. Em depoimento,  a investigada declarou que compareceu sozinha à
Agência do INSS e que apresentou toda a documentação que lhe foi  solicitada pelo servidor.
Sustentou, ainda, que não informou que era aposentada pelo Regime Próprio do Estado porque
isso não lhe foi perguntado. Explicou, também, que apenas requereu o benefício por acreditar ter
direito a seu recebimento. A manutenção do pagamento por prolongado período de tempo sem
qualquer comunicação da irregularidade ao interessado pela autarquia previdenciária somente
reforça a conclusão de ausência de dolo da investigada. Fato facilmente identificável pelo INSS
através de simples cruzamento de dados, uma vez que a investigada recebe benefício do RPPS.
Importante ressaltar que atualmente a investigada possui 77 anos de idade, o que evidentemente
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torna discutível a utilidade da persecução penal no caso. Diante da realidade fática, há indicação
de que outras searas, principalmente a administrativa e processual civil,  atuem de modo mais
eficaz na defesa do bem jurídico ofendido. Nesse sentido, o dano gerado ao INSS poderá ser
integralmente ressarcido, tendo em vista a possibilidade dada à Procuradoria-Geral Federal de
inscrever em Dívida Ativa da União os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício
previdenciário ou assistencial pago indevidamente. Homologação do arquivamento.

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

026. Expediente: JF-DF-0064790-85.2015.4.01.3400-
RPCR - Eletrônico 

Voto: 3402/2021 Origem: GABPR25-MSF - MARINA
SELOS FERREIRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP,
ART.  344).  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  28  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  USO  DE
VIOLÊNCIA OU  GRAVE  AMEAÇA NECESSÁRIAS  À  CARACTERIZAÇÃO  DO  DELITO  NÃO
DEMONSTRADAS.  ESGOTADAS  TODAS  AS  DILIGÊNCIAS  INVESTIGATÓRIAS
RAZOAVELMENTE  EXIGÍVEIS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  O  OCORRIDO,  SEM  QUE
TENHAM SIDO IDENTIFICADOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar os
fatos narrados em Representação Criminal formulada em 01/04/2014 perante o Supremo Tribunal
Federal ' STF, na qual o representante solicita a apuração de supostos crimes de coação no curso
do processo (CP, art. 344) praticados por Deputado Federal, à época, e por jornalista, hoje já
falecido. 2) Segundo consta na comunicação inicial, os representados, cada um dentro de sua
área de atuação (discursos na Câmara dos Deputados e publicações jornalísticas),  criticaram
agressivamente  os  magistrados  e  demais  autoridades  públicas  que  atuavam  nos  processos
atinentes às Operações 'Chacal'  e  'Satiagraha',  nas quais  o  banqueiro  representante figurava
como investigado. 3) Após a aplicação do art. 28 do CPP, diante do indeferimento da promoção de
arquivamento  formulada  pelo  Ministério  Público  Federal  em 27/10/2015,  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, na 659ª Sessão Ordinária, de 19/09/2016, determinou o prosseguimento
das investigações para que fossem 'realizadas diligências para que as autoridades que teriam
sido  alvo  das  críticas  agressivas  lançadas  pelos  investigados,  tomem  ciência  e  possam  se
manifestar',  bem como considerou imprescindível  a  oitiva  dos envolvidos no episódio,  para o
devido  esclarecimento  dos  fatos.  4)  Seguindo  a  determinação  da  2ª  CCR/MPF,  em
prosseguimento à investigação, foram ouvidos os magistrados que, segundo a representação,
teriam sido alvos da coação. 5) Diante do que foi apurado nos autos, o Procurador da República
promoveu novo arquivamento, formulado em 10/12/2018, sob o fundamento de que examinados
os  documentos  que  instrui  o  feito  e  as  declarações  prestadas  pelos  magistrados  ou  ex-
magistrados que atuaram nos processos judiciais envolvendo o representante, não se extrai a
presença de ameaça capaz de configurar o crime em apuração. 6) Discordância do Juiz Federal.
Remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com
fundamento  no  artigo  28  do  CPP.  7)  Manifestação  do  interessado  requerendo  à  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  a  designação  de  outro  membro  para
oferecer denúncia pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal.  8) De início,
cumpre observar  a  morte  do jornalista  investigado,  no dia  10/07/2019,  fato  público e notório,
verificando-se, portanto, quanto a este, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do
Código  Penal.  9)  Em relação  às  condutas  atribuídas  ao  outro  investigado,  assiste  razão  ao
Procurador da República. 10) No caso, examinados os documentos que instruem o feito e as
informações  obtidas  com  as  oitivas  dos  diversos  magistrados  tidos  como  coagidos,  não  foi
identificado o uso de violência ou grave ameaça necessária à caracterização do delito, o que não
se  confunde  com  possíveis  constrangimentos,  pressão  ou  tumulto  processual  relatados  por
algumas das autoridades ouvidas. 11) Como bem observou o Procurador da República, da atenta
leitura  das  declarações  prestadas  pelas  autoridades  judiciais,  não  se  verificou  'ameaças
(promessa de mal injusto e grave) capazes de comprometer a livre autodeterminação da vontade
dos magistrados. Ao contrário, as autoridades ouvidas em nenhum momento afirmaram que o teor
das publicações ou discursos tinham potencial para lhe causar temor ou influenciar no resultado
do  processo'.  12)  Além  disso,  a  eventual  ameaça  cometida  pelo  então  Deputado  Federal
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veiculada  em  discursos  proferidos  na  Câmara  dos  Deputados,  em  tese,  no  caso,  estaria
acobertada pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal. 13) Cumpre
ressaltar,  por  último,  que a representação é datada de 2014,  tendo sido esgotadas todas as
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis capazes de esclarecer o ocorrido,  sem que
tenham  sido  identificados  elementos  suficientes  para  o  oferecimento  da  denúncia.  14)
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). 
A advogada Dra. Ana Carolina Bicalho de Sá, OAB/RJ Nº 204615, realizou sustentação oral.

027. Expediente: JF/PSA-1003661-83.2021.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3609/2021 Origem:  GABPRM1-LMG -  LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Manifestação  anônima  noticiando  que  o  investigado  e  sua  irmã  teriam induzido  o  Fundo  de
Amparo ao Trabalhador ' FAT em erro, para fins de recebimento indevido de seguro-desemprego.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências. Ao serem ouvidos,
os  investigados  e  uma  testemunha  afirmaram  que  o  empregado  de  fato  trabalhou  no
estabelecimento comercial de sua irmã como balconista, no período de 08/2016 a 04/2020. Além
do mais, foram apresentados os documentos relativos a relação trabalhista, como contrato de
experiência,  aviso  prévio,  termo de rescisão  e  livro  de  registro  de empregados.  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).

028. Expediente: JF-RJ-5012641-62.2020.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3657/2021 Origem:  GABPR15-AGA -  ARIANE
GUEBEL DE ALENCAR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de gestão temerária de instituição financeira,
previsto  no  art.  4º,  parágrafo  único,  da  Lei  7.492/86,  a  partir  do  encaminhamento  pela
Superintendência  Nacional  de Previdência Complementar  (Previc)  de representação penal  em
razão da constatação de indícios de irregularidades praticadas por dirigentes do Fundo de Pensão
Multipatrocinado da OAB - Seção Rio de Janeiro (OABPREV-RJ). Segundo noticiado, no processo
administrativo referente ao Auto de Infração nº 1/2018, a Diretoria Colegiada do PREVIC aprovou,
por unanimidade, o seu relatório final, o qual concluiu que o investigado, então diretor-presidente
do  OABPREV-RJ  e  na  qualidade  de  AEQT,  foi  omisso  e  negligente,  por  aplicar  recursos
garantidores dos planos de benefícios de forma irregular,  em desacordo com as diretrizes da
Resolução  CNM  nº  3792  e  da  Resolução  CGPC  nº  13/2004,  além  do  descumprimento  de
normativos internos da entidade; aplicando-lhe pena de multa e inabilitação por dois anos para
exercício  do  cargo.  No  processo  administrativo  referente  ao  Auto  de  Infração  nº  35/2018,  a
Diretoria Colegiada do PREVIC aprovou, por unanimidade, o seu relatório final, o qual igualmente
concluiu que o investigado, então diretor-presidente do OABPREV-RJ e na qualidade de AEQT,
aplicou recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios
em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em razão de
negligente e imprudente na realização do investimento no FIP GBX Tietê II, em 27/12/2016, sem a
devida análise de riscos, bem como o inadequado monitoramento após a aplicação dos recursos;
sancionando-o com as mesmas penas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os
danos  causados  ao  OABPREV-RJ  pelo  Administrador  Estatutário  Tecnicamente  Qualificado
originaram-se  de  uma conduta  ora  negligente  ora  imprudente,  conforme restou  apurado  pela
PREVIC, o que torna atípica a conduta de gestão temerária inicialmente narrada. Precedentes: 'A
denúncia que emprega os termos imprudência e negligência, descrevendo, pois, comportamento
culposo,  apesar  da  imputação  de  crime  punível  apenas  a  título  de  dolo,  conduz  ao
reconhecimento  da  atipicidade'  (HC  101.570/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS
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MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010); e 'Se os fatos narrados na
denúncia descrevem negligência,  imprudência e imperícia,  e o tipo penal da gestão temerária
refere-se a crime comissivo doloso, não prevendo a forma culposa, inexiste crime a priori, sendo
inepta  a  exordial  acusatória'  (RHC 7.982/RJ,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA TURMA,  julgado  em  04/05/1999,  DJ  29/11/1999,  p.  176).
Homologação do arquivamento.

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

029. Expediente: 1.14.000.000687/2021-75 - Eletrônico Voto: 3617/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  que  noticiou  suposta  prática  dos  crimes  de
constrangimento  ilegal  (art.  146,  CP)  e  roubo  (art.  157,  CP)  pelos  seguranças  da  Caixa
Econômica Federal em desfavor do representante e de sua mãe. Promoção de arquivamento ao
fundamento de ausência de justa causa. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Da análise do vídeo apresentado e dos fatos narrados, os prepostos da Caixa
Econômica Federal não constrangeram o representante ou a sua genitora a fazerem ou deixarem
de  fazer  nada.  Observa-se,  na  verdade,  que  o  segurança  tomou  o  celular  da  mão  do
representante para pedir que ele parasse de gravar dentro da agência, por motivos de segurança,
devolvendo o celular ao representante imediatamente, que expressamente concordou em parar a
filmagem  para  ser  atendido.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguimento das investigações. 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).

030. Expediente: 1.14.000.001843/2021-15 - Eletrônico Voto: 3747/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º),
consistente no recebimento indevido de seguro-defeso por parte da investigada, cadastrada nos
sistemas do Governo Federal como pescadora artesanal de camarão, na localidade de Acupe,
Santo Amaro/BA. Ouvida no âmbito policial, a investigada declarou que é natural do Distrito de
Acupe,  Santo Amaro/BA,  mas que  reside em Salvador/BA a 20 anos.  Confirmou que recebe
seguro-defeso desde 2012 e que, em 2017, como não recebeu as parcelas, entrou com uma ação
na Justiça. Asseverou que foi informada pela Colônia de Pescadores de Santo Amaro que quem
fosse da localidade de Acupe, nascida no Distrito, teria automaticamente direito ao seguro-defeso.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A apuração não traz elementos mínimos que
comprovem conduta dolosa por parte da representada, além do que, tratar-se de relato até então
isolado referente à referida colônia Z-27 (Acupe - Santo Amaro/BA). Ausência de outros elementos
evidenciadores  de  fraude  institucionalizada  por  parte  da  referida  organização,  devendo  as
informações contidas no presente expediente ficarem armazenadas no banco de dados do Projeto
PROMETHEUS (dados já devidamente inseridos). Homologação do arquivamento.

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

031. Expediente: 1.15.000.000693/2021-95 - Eletrônico Voto: 3725/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  O
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interessado afirma que  instituição  de educação e  cultura  no Estado  do Ceará  já  não exerce
atividade econômica e que teria deixado de pagar dívidas à Receita Federal, apesar de possuir
bens. Noticia que os mesmos sócios desta instituição de ensino também são sócios de outra
empresa e, assim, essa última deveria arcar com os débitos tributários da primeira. Promoção de
arquivamento: 'para que haja grupo econômico e surja a responsabilidade solidária, não basta que
duas  empresas  sejam dirigidas  pelos  mesmos  sócios.  É  necessário  que  as  duas  empresas
'tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal' (art.
124, I, do CTN) e, cumulativamente, haja confusão patrimonial (art. 50 do CC). Além disso, o só
fato de alguém ser devedor de tributos e recusar-se a pagar a dívida não caracteriza qualquer dos
crimes previstos na lei  8.137/90.  É indispensável a existência dos demais elementos do tipo,
previstos em cada um dos incisos dos arts. 1º e 2º da lei,  o que não há,  no presente caso'.
Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia genérica que
não apresenta elementos mínimos justificadores do prosseguimento das investigações. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,
inexistente no caso. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Constatado qualquer crime tributário, após o
trânsito  em julgado  na  esfera  administrativa,  por  imposição  legal,  a  Autoridade  Fiscal  deverá
enviar a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal. 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).

032. Expediente: 1.15.000.000806/2020-71 - Eletrônico Voto: 3726/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  em  decorrência  do  encaminhamento  da  documentação  oriunda  da
PROCAP '  Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública do Estado do
Ceará, para análise de providências na seara penal e extrapenal, referente a processo no âmbito
do Ministério Público Federal, que se relaciona à Prestação de Contas de Gestão do Consórcio
Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-Cisvale, concernente ao exercício financeiro de
2017 (01/01 a 31/03), sob a responsabilidade do gestor F.H.G.B. O Tribunal de Contas do Estado
do Ceará constatou, inicialmente, não ter havido o repasse integral do produto da arrecadação
das contas INSS Segurados, IRRF PF e IRRF PJ, situação que teria ocasionado o endividamento
de curto prazo do Município.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Intimado o
referido gestor para apresentação das suas justificativas, o então Diretor Executivo asseverou que
a sua gestão terminou de forma abrupta no exercício de 2017, razão pela qual não teve tempo
hábil  para  a  regularização  integral  dos  valores,  os  quais  foram  repassados  no  decorrer  do
exercício  de  2017,  demonstrado  por  meio  dos  diários  do  movimento  extraorçamentário  e
comprovantes  de  pagamento  enviados.  A  Unidade  Técnica  do  TCE/CE,  ao  analisar  a
documentação encaminhada pelo ex-ordenador de despesas do Consórcio, considerou saneadas
todas as diferenças levantadas, restando comprovados os supracitados repasses. 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). Inexistência
da prática de ato de improbidade administrativa já apreciada pela 5ª CCR/MPF. Homologação do
arquivamento no âmbito das atribuições desta 2ª CCR/MPF.

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

033. Expediente: 1.15.000.000936/2021-95 - Eletrônico Voto: 3601/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pelo  Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região comunicando suposta prática do crime de fraude processual
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(art, 347 CP). Consta dos autos que advogados, dirigentes de empresas e empregada se uniram
para ingressar com reclamação trabalhista temerária com o fim de auferir vantagem indevida pois
referidas  empresas,  em  conjunto  com  a  empresa  UOL,  são  condenadas  solidariamente,
entretanto, diante da conhecida insolvência daquelas, a execução é redirecionada à esta, que tem
que arcar com pagamentos que já superam milhões de reais. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso do
processo. Eventual deslealdade processual que deve ser enfrentada por meio de regras do CPC,
que  prevê  a  condenação  do  litigante  de  má-fé  ao  pagamento  de  multa  e  ainda  a  punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Previsão de sanção civil por litigância de má-fé
suficiente para reprimir a conduta. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação nº
30  da  2ª  CCR.  Nesse  sentido,  precedente  deste  Colegiado:  Processo  nº  0818534-
45.2019.4.05.8300,  Sessão  de  Revisão  nº  786,  de  19/10/2020,  unânime,  NF
1.34.001.004107/2019-00,  768ª  Sessão,  de  27-04-2020,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

034. Expediente: 1.18.000.001338/2021-21 - Eletrônico Voto: 3600/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente remetido pela Corregedoria Regional de Polícia
Federal para fins de controle externo, com sugestão de arquivamento de notícia crime de fraude
no concurso da Polícia Federal ocorrido em 23/05/2021. Narra o noticiante que ao inspecionar o
malote contendo as provas que seriam aplicadas, foi constatado haver um furo com 'diâmetro
mais que suficiente para a inserção de uma sonda para ver o conteúdo da prova'. Promoção de
arquivamento,  ao fundamento de ausência  de elementos mínimos de materialidade e autoria.
Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Instado a prestar
informações,  a  entidade  responsável  pela  realização  do  concurso  esclareceu  acerca  do
procedimento de empacotamento dos cadernos de prova: i) os cadernos de provas são alocados
em envelope transparente e lacrados; ii) os envelopes transparentes e lacrados são colocados em
outro envelope, opaco, e novamente lacrado, de forma a impossibilitar que o conteúdo interno
fique visível; iii) o envelope opaco e lacrado com os cadernos de provas é colocado no malote de
lona, com fechamento em ilhós de metal e cinta de couro ou cinta de lona. Todos os malotes são
fechados com a cinta, passando em todos os ilhoses e depois são lacrados, mediante a utilização
de lacre de aço numerado; e iv) os malotes são colocados em sacas para o transporte até o local
de provas,  evitando-se que qualquer pessoa não autorizada saiba qual o conteúdo do objeto
transportado. Informou ainda que os envelopes opacos (etapa ii  do procedimento) contêm um
pequeno respiro, com cerca de 1mm de diâmetro, 'pois, ao serem lacrados com o material de
aplicação, ficam cheios de ar, sendo necessário um mecanismo que possibilite a saída do ar, para
não permitir que o instrumento estoure' e que 'ao chegarem ao local de provas, o Coordenador do
Local  de  Provas,  na  presença  de  duas  testemunhas voluntárias,  indicadas entre  os  próprios
candidatos,  abre  os  malotes  e  retira  deles  os  envelopes  opacos  que  contêm  o  envelope
transparente com os cadernos de provas, os quais serão redirecionados às salas de aplicação. De
fato, no momento da abertura dos malotes na sala 2763 do bloco C da Universidade Salgado de
Oliveira, em Goiânia/GO, nenhuma intercorrência foi registrada, constatando-se a integridade dos
objetos, conforme registrado na Ata de Coordenação'. Ausência de materialidade delitiva. Falta de
justa causa para 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).

035. Expediente: 1.20.000.000714/2021-11 - Eletrônico Voto: 3616/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
na qual o noticiante narra que pessoas determinadas estariam praticando delitos contra o sistema
financeiro e lavagem de dinheiro. Segundo o noticiante, 'o acusado vem a tempos dando golpes
financeiros e se enriquecendo nesse meio utilizando de sua expertise sempre diz não ser o dono
do negócio e sendo líder da empresa na qual representa, envolvendo várias pessoas em seu
redor, morador da cidade de Cuiabá/MT possui uma garagem de automóveis chamado Braga
Veículos,  possui  uma  empresa  de  terra  planajem  e  muito  mais  tudo  isso  para  lavagem  de
dinheiro'.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Os fatos narrados são vagos e
desprovidos de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração.
Ademais, oficiado o representante para melhores esclarecimentos, encaminhou um e-mail sem
qualquer tipo de informação acerca dos fatos. 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).

036. Expediente: 1.20.002.000225/2020-50 - Eletrônico Voto: 3730/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal iniciado a partir de manifestação sigilosa encaminhada por
meio da Sala de Atendimento ao Cidadão ' SAC, noticiando suposta venda ilegal da posse de uma
fração de terra de propriedade do INCRA, situada na Gleba 5000, município de Novo Mundo/MT.
Aponta-se que o representante inicial informou que a data de ocorrência do suposto fato criminoso
teria  sido  em  12  de  janeiro  de  2005.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação do INCRA no sentido de que a referida Gleba 5000, no Município de Novo Mundo/MT,
refere-se a Assentamento Rural estabelecido pelo INTERMAT - Instituto de Terras do Mato Grosso
(autarquia estadual). Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual considerando
a  inviabilidade  do  prosseguimento  da  apuração  criminal.  Isso  porque,  conforme  observou  o
Procurador  da  República,  'para  além da  atipicidade  penal  da  conduta  de  venda  irregular  de
"posse" de lotes de assentamento, o fato questionado teria ocorrido em 12 de janeiro de 2005,
segundo informação preenchida pelo próprio manifestante. Deste modo, ainda que fosse possível
se cogitar da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, cometido em prejuízo de
particular, também tal delito, passados 16 (dezesseis) anos de sua suposta ocorrência, já estaria
prescrito (art. 109, inc. III, CP). Homologação do arquivamento.

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

037. Expediente: 1.25.000.000151/2021-76 - Eletrônico Voto: 3655/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de crime de falsidade
ideológica  e  de  falsificação  de  documento  particular  para  fraude  em  sistema  de  cota  da
Universidade Federal  do Estado do Paraná (UFPR).  Promoção de arquivamento.  Recurso do
interessado.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a UFPR instaurou
processo disciplinar para apuração da denúncia e verificou que 'a família do aluno possui baixa
renda, e apenas a mãe do discente trabalha vendendo doces para sustentar a família. A renda
principal  da  família  se  dá  por  meio  da pensão por  morte  que  sua  avó  recebe em razão  do
falecimento do avô do discente e é complementada por meio da venda dos doces. Lucas, por
cursar medicina, não possui tempo atualmente para trabalhar e/ou estagiar, visto que as aulas
ocorrem em vários  períodos'.  A Universidade  então  arquivou  o  processo  disciplinar.  Ausente
suporte material que conduza a existência da prática de qualquer ilicitude, fazendo jus o estudante
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ao sistema de cotas para ingresso na Universidade ao tempo do processo seletivo em que fora
aprovado.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguimento  das
investigações. 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).

038. Expediente: 1.25.000.001125/2021-65 - Eletrônico Voto: 3742/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179), decorrente da alienação de
imóvel  no  curso  de  execução  fiscal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  É
pressuposto  do crime de fraude  à  execução a  existência  de uma ação  de execução judicial
cobrando o sujeito passivo e a citação do devedor (BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal -
Parte  Especial.  16.  ed.  São  Paulo:  Saraiva,  2020.  E-book).  No  caso,  como bem observou  o
Procurador da República, a alienação que constituiria a fraude praticada pelo investigado ocorreu
em 11/10/2000, portanto bem antes da inscrição em dívida ativa da União (em 29/01/2003), do
ajuizamento da ação de execução fiscal (em 07/08/2003) e da citação do investigado na ação de
execução  fiscal  (em  18/10/2006).  Houve  3  alienações  depois  da  citação  do  investigado  na
execução  fiscal,  mas  nenhuma  dessas  alienações  foi  feita  pelo  executado/investigado  como
pessoa  física,  em seu  próprio  nome,  e  todas  constituíram exaurimento  lógico  da  primeira  e
penalmente atípica alienação. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa causa para o
prosseguimento  da  investigação  criminal.  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).

039. Expediente: 1.25.000.001196/2019-43 - Eletrônico Voto: 3721/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  protocolada
eletronicamente  perante  esta  Procuradoria  Regional  Eleitoral  do  Paraná,  mediante  a  qual  se
noticia  que a então candidata  M.A.B.  teria  veiculado propaganda eleitoral  irregular  nas redes
sociais,  através  de  impulsionamento  de  publicações  em  redes  sociais  sem  as  informações
obrigatórias.  Possível  omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdo via redes
sociais.  Conduta  que  poderia  amoldar-se  ao  delito  previsto  no  art.  350  do  Código  Eleitoral.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De início, constatando-se a decadência do
prazo  de  apresentação  de  representação  por  propaganda  eleitoral  irregular  com  a
perfectibilização  das  eleições  de  07/10/2018,  determinou-se  o  sobrestamento  do  feito  até
julgamento  da  prestação  de  contas  de  campanha  da  investigada,  uma  vez  que  não  haveria
declaração  de  receitas  ou  despesas  relativas  ao  patrocínio  de  postagens  no  Facebook.  Em
26/04/2021,  houve  trânsito  em  julgado  do  acórdão  que  julgou  os  numerários  da  candidata.
Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Trabalhos  de  impulsionamento
realizados  através  de  pessoa  jurídica  contratada  e  regularmente  paga  com  a  finalidade  de
patrocínio de propaganda eleitoral  virtual,  não havendo indícios de movimentação paralela de
recursos (caixa dois). Homologação do arquivamento.

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

040. Expediente: 1.25.000.002345/2021-14 - Eletrônico Voto: 3611/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  da Representação Fiscal  Para Fins Penais com notícia de
eventual prática de crime de descaminho (art. 334, CP), consubstanciado na apreensão de 306
unidades  de  tabaco  para  narguilé  de  procedência  estrangeira  desacompanhados  da  devida
documentação fiscal. O valor dos tributos federais iludidos perfazem o montante de R$ 5.626,53.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A importação de tabacos para narguilé é
matéria  que  já  foi  objeto  de  análise  pela  2ª  CCR/MPF  nos  autos  do  IPL  nº  5004694-
02.2015.4.04.7000,  julgado  na  713ª  Sessão  de  Revisão,  de  23/04/2018,  ocasião  em  que  o
Colegiado, por unanimidade, acolheu o voto do Relator, de onde se extrai: 'No caso, não consta
notícia de que as marcas dos tabacos para narguilé importadas pelos investigados possuem ou
não registro perante o órgão sanitário. Tal informação é essencial para correta definição do crime
supostamente praticado. Se for mercadoria proibida para importação, a conduta configura, em
tese, o crime de contrabando. Caso contrário, os fatos podem caracterizar o crime de descaminho.
O membro do MPF oficiante, após expedição de ofício à Receita Federal, informou 'que as 153
unidades de tabaco para narguilé apreendidas já haviam sido destruídas (Processo de Destruição
15165.721364/201-25), impossibilitando, assim, a identificação de suas marcas e, desta forma, a
consulta,  por  este  órgão  ministerial,  à  ANVISA,  acerca  da  existência  ou  não  de  respectivo
registro'.  Assim,  impõe-se  o  enquadramento  da  conduta  ora  em  análise  no  tipo  penal  mais
favorável aos investigados, qual seja, o do art. 334 do CP (descaminho).' O precedente é idêntico
ao  presente  caso,  em  que  não  há  a  identificação  das  marcas  dos  tabacos  de  narguilés
apreendidos. Assim, aplicando-se o entendimento acima exposto, deve-se entender que se trata
de crime de descaminho na hipótese. Além disso, verifica-se em consulta ao sistema COMPROT,
do Ministério da Fazenda, que não há reiteração da conduta pelo investigado. Nesse contexto, a
teor do que dispõe o § 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame
a soma dos  tributos iludidos  é  inferior  a  R$ 20.000,00  (vinte  mil  reais),  conforme fixado nas
Portarias nº 75 e 130/MF, não havendo interesse fiscal na execução do crédito, e, portanto, em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal,  aplico o princípio da insignificância para reconhecer a irrelevância material  da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

041. Expediente: 1.25.000.002380/2021-25 - Eletrônico Voto: 3623/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  da Representação Fiscal  Para Fins Penais com notícia de
eventual prática de crime de descaminho (art. 334, CP), consubstanciado na apreensão de 23
unidades  de  tabaco  para  narguilé  de  procedência  estrangeira  desacompanhados  da  devida
documentação fiscal. O valor dos tributos federais iludidos perfazem o montante de R$ 416,83.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A importação de tabacos para narguilé é
matéria  que  já  foi  objeto  de  análise  pela  2ª  CCR/MPF  nos  autos  do  IPL  nº  5004694-
02.2015.4.04.7000,  julgado  na  713ª  Sessão  de  Revisão,  de  23/04/2018,  ocasião  em  que  o
Colegiado, por unanimidade, acolheu o voto do Relator, de onde se extrai: 'No caso, não consta
notícia de que as marcas dos tabacos para narguilé importadas pelos investigados possuem ou
não registro perante o órgão sanitário. Tal informação é essencial para correta definição do crime
supostamente praticado. Se for mercadoria proibida para importação, a conduta configura, em
tese, o crime de contrabando. Caso contrário, os fatos podem caracterizar o crime de descaminho.
O membro do MPF oficiante, após expedição de ofício à Receita Federal, informou 'que as 153
unidades de tabaco para narguilé apreendidas já haviam sido destruídas (Processo de Destruição
15165.721364/201-25), impossibilitando, assim, a identificação de suas marcas e, desta forma, a
consulta,  por  este  órgão  ministerial,  à  ANVISA,  acerca  da  existência  ou  não  de  respectivo
registro'.  Assim,  impõe-se  o  enquadramento  da  conduta  ora  em  análise  no  tipo  penal  mais
favorável aos investigados, qual seja, o do art. 334 do CP (descaminho).' O precedente é idêntico
ao  presente  caso,  em  que  não  há  a  identificação  das  marcas  dos  tabacos  de  narguilés
apreendidos. Assim, aplicando-se o entendimento acima exposto, deve-se entender que se trata
de crime de descaminho na hipótese. Além disso, verifica-se em consulta ao sistema COMPROT,
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do Ministério da Fazenda, que não há reiteração da conduta pela investigada. Nesse contexto, a
teor do que dispõe o § 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame
a soma dos  tributos iludidos  é  inferior  a  R$ 20.000,00  (vinte  mil  reais),  conforme fixado nas
Portarias nº 75 e 130/MF, não havendo interesse fiscal na execução do crédito, e, portanto, em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal,  aplico o princípio da insignificância para reconhecer a irrelevância material  da conduta.
Homologação do 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: 1.30.001.001408/2021-37 - Eletrônico Voto: 3607/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais
cujo objetivo é reunir indícios da suposta prática de falsidade ideológica (art 299,CP). Consta da
representação  que  H.M.F.,  em  20/10/2016,  quando  da  adesão  ao  Regime  Especial  de
Regularização Cambial  e Tributária  '  RERCT,  emitiu  declaração de que não era detentora de
cargos,  empregos  ou  funções  públicas  de  direção  ou  eletiva  e  que  não  possuía  cônjuge  ou
parente consanguíneo ou afins até o segundo grau ou por adoção nessas condições. No entanto,
a Receita Federal identificou que a contribuinte é sogra de M.L., presidente à época da empresa
Brasilcap, que pertence ao conglomerado Banco do Brasil. No entendimento da Receita Federal,
teria  H.M.F.  prestado  informação  falsa  ao  omitir  que  M.L.  seria  seu  parente  de  1ª  grau  por
afinidade, eis que o mesmo exerceria função pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  O  cerne  da  questão  cinge-se  à  caracterização  ou  não  do  cargo  de  presidente  da
BRASILCAP, como de natureza jurídica de função pública, haja vista a regra proibitiva do art. 11,
da Lei 13.254/2016. Como bem pontuado pela Procuradora oficiante, 'sem exaurir o mérito acerca
da natureza  jurídica  da  função  de  presidente  da  BRASILCAP,  verifica-se  que,  dentro  de  um
contexto interpretativo razoável, é de se presumir que H.M.F. tenha acreditado - e ainda acredite -
que  as  funções  exercidas  pelo  presidente  da  BRASILCAP  sejam  de  natureza  estritamente
privada, haja vista que a mesma é uma sociedade anônima fechada, regulamentada a partir de
estatuto  social  privado,  possui  natureza  jurídica  privada,  não  foi  criada  por  lei,  tampouco  é
integrante da Administração Pública direta ou indireta'. Dolo não evidenciado. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

043. Expediente: 1.30.001.002685/2021-67 - Eletrônico Voto: 3680/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente remetido pela Corregedoria Regional de Polícia
Federal  para fins de controle externo,  com sugestão de arquivamento de notícia de supostas
irregularidades praticadas por síndicos de condomínio situado em Jacarepaguá/RJ. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta narrada não se cobre de tipicidade. 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).

044. Expediente: 1.30.001.003123/2021-31 - Eletrônico Voto: 3618/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada a  partir  de representação  realizada à Polícia  Federal  em face  de
empregado  não  identificado  da  companhia  aérea  Aeroméxico,  no  aeroporto  internacional  da
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Cidade do México. O representante alega retenção e condução para averiguação, por parte do
funcionário,  de  passaporte  emitido  pela  República  Portuguesa  e  de  identidade  emitida  pelas
autoridades  brasileiras  para  local  não  informado,  por  tempo  indeterminado  e  longe  da  sua
presença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta narrada não se cobre de
tipicidade. 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).

045. Expediente: 1.30.007.000056/2016-85 Voto: 3678/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado em 13/05/2016 para apurar supostos crimes de
'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei nº 9.613/98, a partir de vasta
documentação remetida pela 1.ª Vara Federal de Petrópolis, decorrentes de medidas judiciais de
sequestro (autos n.º 0001331-86.2007.4.02.5106) e de afastamento de sigilos bancário e fiscal
(autos n.º 0001463-46.2007.4.02.5106). Promoção de arquivamento considerando que a grande
distância temporal de aproximadamente 13 e 14 anos entre os fatos apurados nos processos
principais nºs 003647-75.1995.4.02.5106 e 0025061-15.1996.4.02.5106 (de janeiro a dezembro
de 1994) e a posterior documentação obtida, somente nos anos de 2007 e 2008, nos processos
cautelares de sequestro e de afastamento de sigilos bancário e fiscal acima apontados fez com
que a documentação contida nos 37 volumes de apensos não tivesse nenhum proveito. 'Em que
pese o esforço deste Órgão Ministerial em buscar apresentar embasadas peças de alegações
finais naqueles 02 processos (com 53 páginas nos autos nº 003647-75.1995.4.02.5106- fls. 06-32
'  e  com  54  páginas  nos  autos  n.º  0025061-15.1996.4.02.5106  '  fls.  34-60v.),  os  pedidos
condenatórios  não foram acolhidos  pelo  Juízo da 1.ª  Vara  Federal  de Petrópolis',  não sendo
possível, a teor do que dispunha a Lei n.º 9613/98, antes da alteração promovida pela Lei n.º
12.683, de 09/07/2012, vincular a eventual prática de lavagem de capitais, direta ou indiretamente,
à prática antecedente de um dos crimes anteriormente elencados no art. 1.º da Lei n.º 9.613/98
(redação  original).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Razão  assiste  ao
Procurador da República. Injustificável prosseguimento das investigações diante da antiguidade
da documentação juntada nos 37 volumes de apensos e da inexistência de linha investigatória
potencialmente  idônea  a  demonstrar  eventual  prática  antecedente  de  um  dos  delitos
anteriormente  previstos  na  Lei  n.º  9.613/98,  antes  da  alteração  promovida  pela  Lei  n.º
12.683/2012. 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).

046. Expediente: 1.32.000.000516/2021-28 - Eletrônico Voto: 3719/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Mercadoria avaliada em R$ 585,92 e tributos
iludidos calculados em R$ 292,96. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio
da insignificância. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Notícia da reiteração na
prática  do  delito  de  descaminho,  por  uma  vez,  pelo  investigado,  nos  últimos  5  (cinco)  anos
anteriores  ao fato  em exame.  Mercadoria  apreendida  abaixo  da  cota  de isenção fixada  pela
Receita Federal1 do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares
dos  Estados  Unidos  da  América)  ou  o  equivalente  em  outra  moeda.  Enunciado  nº  74:  A
importação  de  mercadorias  permitidas  dentro  dos  limites  das  cotas  de  isenção  fixadas  pela
Receita Federal, mas, em desacordo com os critérios quantitativos e temporais preestabelecidos,
consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a existência de
reiterações no crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020.
Homologação do arquivamento.
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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).

Outras deliberações(Arquivamento)

047. Expediente: 1.21.003.000576/2020-13 - Eletrônico Voto: 3798/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Voto-vencedor.  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.  Recurso.  Manutenção da decisão do Colegiado.
Remessa ao Conselho Institucional. No caso: Tributos iludidos R$ 4.381,85 e 2 (duas) reiterações
anteriores.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à maioria, deliberou pelo não provimento do recurso
com manutenção integral da deliberação da 2ª Câmara, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF -
CONSELHO  INSTITUCIONAL DO  MPF  para  análise.  Restou  vencida  a  relatora,  Drª.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

048. Expediente: 1.34.043.000138/2021-10 - Eletrônico Voto: 3645/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o objetivo de apurar o cometimento de crime
contra a ordem tributária praticado por parte da empresa tendo em vista representação noticiando
a não emissão de notas fiscais nas compras realizadas no sítio eletrônico da referida pessoa
jurídica, por parte dos vendedores que dele se utilizam, o que poderia caracterizar o tipo objetivo
do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/1990. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento ao
fundamento de que o único responsável pela emissão de notas fiscais é o próprio vendedor das
mercadorias e por não ver necessidade de prosseguir  nas apurações criminais em virtude da
pequenez da questão, bem assim diante da natureza individual do problema experimentado pelo
consumidor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com o objetivo de saber se a
empresa seria responsável tributário pelas exações incidentes nas vendas das empresas que se
utilizam de sua plataforma, a Receita Federal foi oficiada e informou que 'a legislação tributária
federal vigente, em regra, não impõe obrigações de retenção tributária ao marketplace decorrente
de sua atividade de intermediação, no que se refere aos tributos federais'. Informou ainda que não
há Representação Fiscal para Fins Penais formalizado contra a empresa. Resta então a análise a
respeito da não emissão do correspondente documento fiscal pelo contribuinte (vendedor) e a
possível responsabilidade solidária da operadora de marketplace ora representada pelos impostos
estaduais devidos em relação às operações por si intermediadas. Competência estadual do ente
federativo  onde  se  originou  a  operação.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

049. Expediente: 1.24.000.001056/2021-27 - Eletrônico Voto: 3608/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente remetido pela Corregedoria Regional de Polícia
Federal para fins de controle externo, com sugestão de arquivamento de notícia-crime de suposta
ameaça. Segundo consta nos autos, passageiro que se encontrava no Aeroporto de João Pessoa,
a bordo de voo com destino a Brasília - DF, foi removido da aeronave pela polícia federal com
auxílio da PM, por estar alterado e apresentar sinais de embriaguez, após supostamente ameaçar
um comissário de bordo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como afirmado pelo
Procurador da República oficiante, não é possível sequer extrair da ocorrência o mal injusto e
grave  que  poderia  ser  cometido  por  C.,  que,  em  um  momento  de  descontrole  emocional,
possivelmente agravado pela ingestão de bebida alcoólica, restringiu-se a mencionar que não se
esqueceria  do  rosto  do  comissário  de  bordo'.  Ademais,  é  crime  que  se  procede  mediante
representação  do  ofendido  (CP,  art.  175,  parágrafo  único).  Ausência  de  condição  de
procedibilidade para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

050. Expediente: JF/MG-1020619-77.2021.4.01.3800-
PET - Eletrônico 

Voto: 3662/2021 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES

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 DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
ENUNCIADO  Nº  98  DA  2ª  CCR.  NECESSIDADE  DE  (RE)ANÁLISE  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de acusados pela prática
do crime previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98. 2. O Procurador da República oficiante deixou de
oferecer o acordo ressaltando que não há nos autos a confissão circunstanciada da prática dos
crimes por nenhum dos denunciados, além do que vários deles possuem registros criminais, o
que demonstra reiteração criminosa. 3. Interposição de recurso pela defesa de A.L. de J., C.I.M.F.,
M.A.M.F. e R.M.F.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do
CPP. 4. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que
preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida
ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal,
nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da
introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se
eventual  sentença  ou  acórdão  proferido  nos  autos  configura  medida  mais  adequada  e
proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para
processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o
ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 5. Com relação à confissão formal e
circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua realização neste momento
processual.  A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada
quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a
Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas
e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração.' 6.
Com relação especificamente aos denunciados referidos no item 3 acima, conforme registrado
pela defesa não há 'nenhum antecedente criminal com relação aos réus, conforme se extrai do
próprio parecer do MPF e das FACs juntadas aos autos'. 7. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador  da  República  oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado  por  esta  2ª
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no
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caso concreto, em relação aos ora recorrentes.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

051. Expediente: JF-RN-0801862-79.2021.4.05.8400-
APN - Eletrônico 

Voto: 3636/2021 Origem:  GABPR8-GBCJ  -
GILBERTO  BARROSO  DE
CARVALHO JÚNIOR

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  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 o réu foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o
acordo ressaltando que a medida não se afigura como necessária e suficiente para a reprovação
e prevenção do crime praticado. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos
autos à  2ª  CCR,  com fundamento  no art.  28-A,  §  14,  do CPP.  4.  Um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica
na hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou se  houver  elementos  que  indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
5. No presente caso, conforme foi ressaltado na manifestação ministerial 'além do considerável
número  de  cédulas  falsas  adquiridas  pelo  acusado,  os  elementos  até  o  momento  apurados,
sobretudo a partir da análise pericial do conteúdo do seu aparelho celular, revelam a possível
prática de outros crimes por parte do agente, tanto para a negociação de outras cédulas falsas
como para aquisição de drogas e aves silvestres, revelando, assim, que o benefício em alusão
não se afigura como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado
pelo denunciado'. 6. 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. 7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

052. Expediente: 1.00.000.009588/2021-44  –
Eletrônico
(0002053-29.2018.403.6102) 

Voto: 3661/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto no art. 1°, caput,
incisos I  e II,  da Lei  n° 8.137/90.  2.  O Procurador da República oficiante considerou não ser
possível a celebração de ANPP em processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes
do STJ.  3.  Interposição de recurso pela  defesa.  Encaminhamento dos autos à 2ª  CCR, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta
nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no
item 8, a possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação
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penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja
realizada  nos  próprios  autos  do  processo.  Nessa  hipótese,  deverá  ser  requerido  ao  juízo  o
sobrestamento da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o
oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito
em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a
prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que
estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo
o  membro  oficiante  analisar  se  eventual  sentença  ou  acórdão  proferido  nos  autos  configura
medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é
cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019,
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.'  6. Ademais, a
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos
que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº
13.964/2019'. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para
consideração do entendimento  firmado pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise dos  requisitos
exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

053. Expediente: 1.00.000.013982/2021-87  –
Eletrônico
(5012779-89.2020.4.04.7003) 

Voto: 3745/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 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.  171, caput e § 3°, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 71 do CP. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  em razão  de  os  réus  terem
praticado o crime em continuidade delitiva, o que constituiria a causa impeditiva prevista no art.
28-A, §2°, II, do CPP. 3. Interposição de recurso pela defesa de A. da S.S.. 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 do réu, capaz
de inviabilizar o acordo. Na hipótese, o denunciado obteve vantagem ilícita em favor de terceiro
(J.F.), induzindo em erro a CEF, em razão do recebimento de 04 (quatro) parcelas de seguro-
desemprego referentes às competências de 11/2017 a 02/2018, mesmo período que o beneficiário
exerceu  trabalho  remunerado.  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.  7.  Assim,  considerando  a
admissibilidade, em tese, do acordo de não persecução penal, necessário o retorno dos autos ao
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membro  do  MPF para  análise  dos  demais  requisitos  para  a  propositura  do  acordo  no  caso
concreto, sendo-lhe facultado, com fundamento em sua independência funcional, que requeira a
designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

054. Expediente: 1.00.000.014179/2021-60  –
Eletrônico
(0004311-91.2003.4.03.6181) 

Voto: 3731/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I,
da Lei n° 8.137/90. 2. Em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública da União requereu
que o Ministério Público Federal se manifestasse sobre a possibilidade de celebração de ANPP. O
Procurador da República oficiante  considerou não ser  possível  o oferecimento do acordo em
processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF. 3. Interposição de recurso
pela defesa de S.R.L.B.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14,  do  CPP.  4.  As  2ª,  4ª  e  5ª  CCR's  formularam a Orientação Conjunta  nº  03/2018,  que foi
revisada  e  ampliada  a  partir  da  edição  da  Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no  item  8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  7.
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do
entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
eventual propositura do acordo, no caso concreto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

055. Expediente: 1.29.000.001574/2021-64 - Eletrônico Voto: 3646/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR COM BASE NO ART.
28-A, §14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO CASO
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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. 334, § 1°, IV. 2. O membro do MPF oficiante deixou de oferecer o acordo em razão
da 'reincidência delitiva, já que foram duas apreensões em dois dias, e também considerando os
antecedentes  criminais  dos  denunciados.'  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa  de  J.C.C.,
ressaltando que o acusado não responde a qualquer outra ação penal além da presente, bem
como  que  o  fato  de  ter  sido  denunciado  pela  prática  do  crime  de  descaminho  em  duas
oportunidades muito próximas (05 e 07/12/2018) enseja a incidência do art.  71 do CP (crime
continuado), não caracterizando habitualidade delitiva. 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  do  réu,  capaz  de  inviabilizar  o  acordo.  Na  hipótese,  o
denunciado foi abordado transportando mercadorias estrangeiras sem documentação de regular
importação,  em dois  dias  muito  próximos  (05  e  07/12/2018),  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. 7.
Além do  mais,  em consulta  ao  sistema COMPROT1 não  foram verificadas outras  autuações
administrativas  em nome  do  denunciado  nos  cinco  anos  anteriores  ao  crime  ora  analisado.
Também as certidões de antecedentes criminais demonstram que não há outro procedimento em
curso  em seu  desfavor,  sendo  que  os  registros  que  lá  constam são  muito  antigos  e  foram
arquivados  ou  extintos  há  muito  tempo  (mais  de  uma  década).  8.  Assim,  considerando  a
admissibilidade, em tese, do Acordo de Não Persecução Penal, necessário o retorno dos autos ao
membro  do  MPF para  análise  dos  demais  requisitos  para  a  propositura  do  acordo  no  caso
concreto, sendo-lhe facultado, com fundamento em sua independência funcional, que requeira a
designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

056. Expediente: 1.29.000.002568/2021-24 - Eletrônico Voto: 3728/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  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 o réu foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 334, caput e § 1°, inciso III, do CP, no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP e
no art. 311 da Lei n° 9.503/97, na forma do art. 69 do CP. 2. O Procurador da República deixou de
oferecer o acordo por considerar não estarem preenchimentos os requisitos legais. 3. Interposição
de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A). 5. No presente
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caso, conforme ressaltado na denúncia, foi dada ordem de parada ao caminhão conduzido pelo
réu, mediante luzes e sirene da viatura caracterizada da Receita Federal, tendo ele empreendido
fuga e ingressado em zona urbana, local em que os agentes conseguiram realizar a sua prisão e
verificaram que estavam sendo transportadas bebidas estrangeiras importadas irregularmente,
avaliadas em R$ 256.446,00. 6. Importante registrar que durante a fuga, o denunciado ingressou
na zona urbana da cidade de Guaíba/RS, dirigindo em velocidade incompatível com a segurança
em logradouros residenciais estreitos, em que havia diversas pessoas circulando, não parando
nos cruzamentos e causando danos a diversos veículos particulares que estavam estacionados
na  via  pública,  bem  como  abalroou  intencionalmente  a  viatura  da  Receita  Federal,  que  o
acompanhava na intenção de abordá-lo. A ação temerária do réu só cessou quando este pulou do
veículo  ainda  em movimento  e  saiu  correndo  para  uma  área  de  vegetação  às  margens  da
avenida. 7. 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. 8. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5010393-68.2020.4.04.7009, Sessão de Revisão n°
801, de 08/03/2021, unânime. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

057. Expediente: 1.29.000.003798/2020-20 - Eletrônico Voto: 3659/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª
REGIÃO

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CONDENAÇÃO  DO  RÉU  EM
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECUSA
DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  DELIBERAÇÃO  DA  2ª  CCR  PELA  ATRIBUIÇÃO  DO  MEMBRO  DO  MPF  COM
ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO, PARA ANÁLISE DO ACORDO.
MANIFESTAÇÃO DA PRR. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA. MANUTENÇÃO
DA  ATRIBUIÇÃO  DO  MEMBRO  MINISTERIAL  DE  SEGUNDA  INSTÂNCIA.  NO  MÉRITO,
DEMONSTRAÇÃO  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA  COMO  MEDIDA  MAIS  ADEQUADA  E
PROPORCIONAL AO DESLINDE DOS  FATOS,  NO CASO CONCRETO.  FUNDAMENTAÇÃO
MINISTERIAL INDIVIDUALIZADA E SUFICIENTE. RECUSA EM CONSONÂNCIA COM O ART.
28-A  DO  CPP  E  COM  O  ENUNCIADO  N°  98  DA  2ª  CCR.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal em que o réu foi  condenado, em primeira e segunda instâncias,  pela prática dos
crimes previstos no art.  1°,  incisos I,  III  e V,  c/c  art.  12,  inciso I,  ambos da Lei  n°  8.137/90.
Conforme decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pena cominada foi de 05 anos
e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto. 2. A Vice-Presidência do TRF4 determinou a
intimação da defesa para que,  tendo interesse,  distribuísse,  no primeiro  grau de jurisdição,  o
pertinente incidente de ANPP. 3. Instaurado o referido incidente, o Procurador da República deixou
de oferecer o acordo ressaltando que: I) prejudicialmente, o membro do MPF de primeira instância
não possui  atribuição para realizar  acordo em ação em trâmite  em Corte  Superior;  II)  não é
cabível o ANPP após o recebimento da denúncia, sobretudo quando há sentença condenatória já
confirmada em segunda instância; III) a condenação na hipótese em análise configura medida
mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos; IV) o caso envolve a sonegação de tributos
em patamares  milionários;  V)  o  réu  encontra-se  envolvido  em outras  persecuções penais  de
grande repercussão e VI) o acordo não se revela necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção  do  crime.  4.  Manifestação  da  defesa  pela  remessa  dos  autos  à  2ª  CCR,  com
fundamento no art.  28-A, § 14, do CPP. Na Sessão de Revisão n° 804, de 12/04/2021, este
Colegiado  decidiu,  à  unanimidade,  pela  ausência  de  atribuição  do  Procurador  de  primeira
instância para a análise do ANPP, cabendo tal proceder ao membro do MPF com atuação perante
o  tribunal  em  que  tramita  o  feito.  Dessa  forma,  restou  prejudicada  a  análise  do  mérito.  5.
Encaminhados os autos ao segundo grau, a Procuradora Regional da República se pronunciou no
seguinte sentido: I) preliminarmente, que na linha do quanto decidido pela 2ª Câmara, não cabe
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ao PRR (mas sim ao Subprocurador-Geral  da República)  a  análise sobre a  possibilidade  de
acordo quando o processo já foi julgado em primeira e segunda instâncias, estando pendentes no
caso concreto, apenas, os julgamentos de recursos que tramitam nos tribunais superiores; II) não
ser cabível o ANPP após o recebimento da denúncia e III) que a condenação criminal proferida
constitui medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, em razão do grave dano
causado à coletividade e pela conduta criminal reiterada do réu, não sendo o ANPP suficiente
para a reprovação e prevenção das infrações penais, no caso concreto. 6. Nova manifestação da
defesa pela remessa dos autos à 2ª CCR, ressaltando: I) a atribuição da PRR para atuar no caso,
por estar o feito em trâmite no âmbito do TRF4; II) o cabimento do ANPP em ações em curso; III)
a adequação, necessidade e suficiência da medida; IV) que o valor das dívidas tributárias já está
garantido pelos bens penhorados em execuções movidas pela União e V) que as acusações em
face do réu na Justiça Estadual não podem ser sopesadas para a negativa do benefício, por
violação à presunção de inocência.  7.  Preliminarmente,  não há que se falar  em ausência  de
atribuição da Procuradoria Regional da República na presente hipótese. À época da análise e
negativa  do  acordo  pela  PRR,  estava  pendente  de julgamento  no  TRF4 decisão  referente  a
recurso extraordinário interposto pelo réu. Conforme consignado pela defesa 'no caso concreto, o
trâmite reside perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido protocolado recurso
extraordinário em 13/04/2021 (Evento 181, Apelação Criminal n° 5052700-02.2013.4.04.7100), o
qual não foi conhecido, estando pendente julgamento de agravo'. No andamento processual da
apelação criminal no TRF4, verifica-se que posteriormente o agravo também não foi conhecido
pelo referido Tribunal, tendo a defesa apresentado ainda embargos de declaração, que não foram
acolhidos pelo TRF4, aguardando-se atualmente confirmação da intimação eletrônica do apelante.
8. No mérito, cumpre registrar que a 2ª CCR possui entendimento firmado pela possibilidade de
celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na
Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (revisada e ampliada). Ressalte-se que a
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo STF, tendo o Vice-PGR se
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata'
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 9. Importante observar também que o art.
28-A  do  CPP  não  estabelece  um  valor  máximo  pré-determinado  como  requisito  para  o
oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não pode constituir
fundamento único para obstar a realização do ANPP, conforme já decidiu esta 2ª CCR (Processo
JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  781).  10.
Entretanto, verifica-se que no presente caso a negativa de oferecimento do acordo não se deu
unicamente  com  base  no  valor  do  dano.  A PRR  oficiante,  ao  analisar  especificamente  as
circunstâncias do caso concreto, apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que lastrearam a
sua  convicção  no  sentido  de  que  a  condenação  criminal  constitui  medida  mais  adequada  e
proporcional ao deslinde dos fatos, conforme dispõe o Enunciado n° 98 da 2ª CCR. Para tanto,
ressaltou que além do milionário valor sonegado (que causou graves danos à coletividade, como
reconhecido na decisão condenatória), o réu encontra-se implicado em outros graves delitos. Isso
porque, conforme trecho transcrito na manifestação ministerial 'é fato notório que o réu encontra-
se envolvido em outras persecuções penais de grande repercussão, tendo sido recentemente
denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por crimes de estelionato,
lavagem de dinheiro e embaraço a investigação relacionada a organização criminosa.' 11. Neste
ponto, cumpre observar que um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se
mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A,
§2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional.  De
acordo com a jurisprudência do STF (mutatis mutandis),  a existência de outras ações penais,
inquéritos  policiais  em  curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais  é  suficiente  para
caracterizar  a  habitualidade  delitiva  (HC 147170/SC,  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Julgamento:
27/11/2017). 12. Ante o exposto, a recusa encontra-se em consonância com o art. 28-A do CPP e
com  o  Enunciado  n°  98  da  2ª  CCR,  tendo  o  Membro  do  MPF  oficiante  apresentado
fundamentação  individualizada  e  suficiente  a  respeito  de  configurar  a  decisão  condenatória
medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, no caso concreto, sendo inaplicável
o ANPP. 13. Devolução dos autos à origem. Prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
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oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Rafael Zottis, OAB/RS Nº 78234, realizou sustentação oral.

058. Expediente: 1.33.005.000318/2021-87  –
Eletrônico
(5000735-89.2021.4.04.7201) 

Voto: 3644/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP. DELIBERAÇÃO DA 2ª CCR PELA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO
CURSO DA AÇÃO PENAL, COM BASE NA ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 DA 2ª, 4ª E 5ª
CCR's  E  NO  ENUNCIADO  Nº  98  DA  2ª  CCR.  INSURGÊNCIA  DO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA OFICIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS
AO CIMPF. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do
CP. Denúncia recebida em 20/02/2019, anteriormente à entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019.
2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar ser incabível a
sua aplicação após o recebimento da denúncia. Interposto recurso pela defesa, os autos foram
encaminhados à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP, que deliberou na Sessão
de Revisão n° 806, de 26/04/2021, à unanimidade, pela possibilidade de oferecimento do ANPP
no curso da ação penal e pela necessidade de (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do
CPP, no caso concreto. 3. Interposição de recurso administrativo pelo Procurador da República
oficiante, requerendo a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a remessa dos
autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal,  com  o  propósito  de  firmar  o
entendimento pela impossibilidade de propositura de acordo de não persecução penal após o
recebimento da denúncia,  conforme precedentes do STF, do STJ e do TRF4. 4.  Inicialmente,
cumpre observar, como já registrado na decisão anteriormente proferida (Voto n° 1674/2021), que
as 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a
partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, a possibilidade do 'oferecimento de
acordos  de  não  persecução  penal  no  curso  da  ação  penal,  podendo ser  dispensada,  nessa
hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo.
Nessa hipótese,  deverá ser  requerido ao juízo o  sobrestamento da ação penal'.  5.  Conforme
dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução
penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os
requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos
do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução
da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional  ao
deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com
sentença  ou  acórdão  após a  vigência  da  Lei  nº  13.964/2019,  uma vez  oferecido  o  ANPP e
recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  Dessa  forma,
considerando que  o  tema  ainda  é  controverso,  encontrando-se  pendente  de  julgamento  pelo
Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do entendimento firmado por este
Colegiado  quanto  à  possibilidade  de  oferecimento  de  ANPP  no  curso  da  ação  penal.  7.
Manutenção da decisão recorrida. Encaminhamento dos autos ao CIMPF.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  manutenção da
decisão da 2ª Câmara e pela remessa dos autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL
DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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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

059. Expediente: JF/PR/CAS-5001906-
87.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3708/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS. REITERAÇÃO DELITIVA. A SOMA DOS
CIGARROS APREENDIDOS ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO NO ENUNCIADO 90 DA 2ª
CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a
ocorrência do crime de contrabando, em razão da apreensão, no dia 19/07/2020, de 770 maços
de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  da  investigada,  sem  comprovação  da  regular
importação.  2.  O  membro  do  MPF  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Juízo federal, ante a notícia de reiteração delitiva, bem como
pelo fato de o Tribunal Regional da 4ª Região admitir a aplicação do princípio da insignificância
quando a apreensão não exceder a 500 maços. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos
termos  do  art.  28  do  CPP (com redação  anterior  à  Lei  13.964/2019).  5.  De  acordo  com o
Enunciado 90  da 2ª  CCR,  'É  cabível  o  arquivamento de investigações criminais  referentes a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto.  As  eventuais  reiterações  serão
analisadas  caso  a  caso'.  6.  Consta  dos  autos  que  há  outro  auto  de  infração  em nome  da
investigada, haja vista a apreensão de 960 maços de cigarros no dia 12/01/2020. 7. A quantidade
de cigarros apreendidos ' considerando as duas autuações (1.730 maços) ' ultrapassa o limite
previsto  no  referido  Enunciado  90  (1.000  maços).  8.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, propondo, se for o
caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. 9. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do
MPF a ser designado apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento
dos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura,
venham a ser instaurados em desfavor da investigada pela prática do crime em questão.

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

060. Expediente: JF/PR/FOZ-5006258-
97.2021.4.04.7002-PIMP - Eletrônico 

Voto: 38/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA  DE  FATO.  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MERCADORIAS
APREENDIDAS AVALIADAS ABAIXO DA COTA VIGENTE DE ISENÇÃO ESTABELECIDA PELA
RECEITA  FEDERAL  (US$  500,00).  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  74  DA  2ª  CCR.
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime
de descaminho, uma vez que o investigado introduziu clandestinamente no país, via terrestre,
produtos de origem estrangeira. As mercadorias foram apreendidas no dia 11/12/2019 e avaliadas
em  US$  326,60.  2.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do Juiz, tendo em vista a notícia de reiteração delitiva. Remessa dos autos à 2a
CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 3. De acordo com
o Enunciado 74 da 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'. 4. Da análise dos autos, verifica-
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se que, no caso concreto, as mercadorias foram avaliadas abaixo da cota vigente de isenção
fixada pela Receita Federal do Brasil em US$ 500,00, ou o equivalente em outra moeda, para a
entrada de produtos estrangeiros por via terrestre (art. 7o, III, b, da Portaria MF 440/2010). 5.
Manutenção do arquivamento com fundamento no referido Enunciado 74.

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista divergente,
pela  homologação  do  arquivamento,  no  qual  foi  seguida  pelo  Dr.  Francisco  de  Assis  Vieira
Sanseverino. 
O relator, Dr. Carlos Frederico Santos, refez seu convencimento e aderiu aos termos do voto-vista.
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

061. Expediente: JF/PR/CAS-5005254-
84.2019.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3626/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor do acusado pela prática do crime descrito no art.  339 do CP. 2. O membro do MPF
deixou de oferecer o acordo, ao fundamento de que a denúncia foi recebida antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR,
nos termos do art.  28-A, § 14,  do CPP. 4.  A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela
possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, quando se tratar de processos que
estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora em análise ',
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR
(revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar, ainda, que a questão está em debate no HC 185.913,
submetido  a  julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da
República se manifestado no  sentido de  que  'o  art.  28-A do Código  de Processo  Penal  tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase  recursal,  quando do surgimento  da Lei  nº  13.964/2019'.  6.  Necessidade de
retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos exigidos para a
eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante
que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro
para dar continuidade ao feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

062. Expediente: JF/PR/CUR-5014927-
48.2021.4.04.7000-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 3627/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR (ART. 28-A, § 14, DO
CPP).  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  OU  PROFISSIONAL  NÃO
DEMONSTRADA  NO  CASO  CONCRETO.  EXISTÊNCIA  DE  REGISTROS  POSTERIORES.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Segundo consta, o acusado,
no dia  12/05/2017,  obteve vantagem ilícita  (saque no valor  de R$ 3.600,55)  mediante  fraude
(apresentação de documento falso: RG com foto diversa da original), causando prejuízo à Caixa
Econômica Federal. 2. O Procurador da República deixou de propor o acordo, por entender que
há elementos que indicam conduta criminal habitual ou reiterada. Ressalta que 'o denunciado foi
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condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em 24.06.2019 em outra ação penal também pela
prática  do  delito  de  estelionato  (Autos  0026765-55.2017.8.16.0013;  trânsito  em  julgado  em
05.07.2019), bem como responde desde 09.11.2020 a outra ação penal pela prática do crime de
furto (Autos 0019469-74.2020.8.16.0013)'. 3. Recurso da defesa, alegando que as duas datas dos
crimes  imputados  como  práticas  reiteradas  foram  posteriores  aos  fatos  ora  analisados.  4.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A,
§ 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No presente caso, entretanto, as outras 02
(duas)  ações penais  registradas em nome do acusado e mencionadas pelo membro do MPF
oficiante  como  óbice  ao  oferecimento  do  ANPP  foram  ajuizadas  em  razão  de  crimes  que
ocorreram em datas  posteriores  ao  fato  objeto  destes  autos.  Dessa  forma,  considerando  as
peculiaridades do caso concreto, os referidos registros posteriores, por si só, não indicam conduta
criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  capaz  de  obstar  o  oferecimento  do  ANPP.  Nesse
sentido, precedente congênere da 2a CCR: 1.00.000.008602/2021-92, Sessão de Revisão 817,
de 09/08/2021, unânime. 7. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para
(re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  celebração  do  acordo,  podendo  apresentar  outros
elementos que não justifiquem o oferecimento do acordo ao acusado.  Havendo discordância,
faculta-se  ao  oficiante  que  requeira,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,  a
designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

063. Expediente: JF/PR/CUR-5017509-
21.2021.4.04.7000-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 3489/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.
28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do
crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, por 12 vezes, em virtude de investigações realizadas
no âmbito de operações policiais. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o
acordo por entender que, mesmo em uma análise mais benéfica à acusada, a pena mínima do
crime descrito na denúncia supera 04 anos, uma vez que, no caso, 'deve ser aplicada a fração
maior  de  2/3,  haja  vista  que,  segundo  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  essa  é  a  fração  a  ser  aplicada  a  partir  da  prática  de  07(sete)  infrações  penais'.  3.
Interposição de recurso pela defesa, ressaltando, em síntese, que 'a ora recorrente responde a
duas ações penais distintas, as quais têm como objeto uma única denúncia. (. . .) Na sequência,
em  11/02/21,  a  ora  recorrente  protocolou  junto  ao  Ministério  Público  Federal  manifestação
solicitando que fosse oferecido Acordo de Não Persecução Penal em seu favor, especificamente
no  que  tange  à  ação  penal  de  nº  5009562-81.2019.4.04.7000  (supostos  atos  de  lavagens
relacionados à empresa F. e ao I.B.).' 4. Remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art.
28-A, § 14, do CPP. 5. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP,
cumpre observar que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a
propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado,
em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A
do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo
n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 6. De acordo
com o art. 28-A, § 1°, do CPP 'Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o
caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso
concreto.' De outra parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como a classificação jurídica do crime, conforme apresentada na denúncia
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(CPP, art. 41). Ressalta-se, aqui, que o fato de os processos terem sido desmembrados em razão
da complexidade do caso, não exclui o fato de que a ré ainda responde a uma única denúncia. 7.
No presente caso, a denúncia classificou a conduta da acusada no art. art. 1º da Lei nº 9.613/98,
cuja pena mínima é de 3 anos, por 12 vezes. Destaca-se que não cabe a este órgão revisor
afastar eventual regra de continuidade delitiva ou causa de aumento imputada pelo membro do
MPF na peça acusatória, mas sim analisar se o requisito da pena mínima utilizado para negar o
acordo  está  ou  não  preenchido.  8.  Neste  ponto,  verifica-se  que,  conforme  ressaltado  pela
Procuradora oficiante, a pena mínima do crime objeto da denúncia ultrapassa o limite de 4 anos
previsto no art. 28-A do CPP, quando aplicado o aumento de 2/3 previsto para a continuidade
delitiva  e  estabelecido  em  entendimento  jurisprudencial.  9.  Importante  registrar  que  não  se
desconhece o direcionamento proposto pela Súmula n° 723 do STF no sentido de se considerar,
em regra, na causa de aumento a fração que menos aumentar a pena mínima e, na causa de
diminuição,  a  fração  que  mais  diminuir.  No  entanto,  como  bem  destacou  a  Procuradora  da
República oficiante, para a aferição da pena em dosimetrias envolvendo especificamente crimes
continuados, o cálculo a ser adotado é o que relaciona o número de delitos às correspondentes
frações a serem adicionadas, seguindo-se um critério objetivo, conforme jurisprudência do STF
(HC 134.327), o que foi aplicado no presente caso. Entendimento semelhante já foi adotado por
essa 2ª Câmara em caso de tráfico internacional de drogas, onde não se aplicou a causa de
diminuição  no  patamar  que  mais  diminuiria  a  pena,  com  fundamento  em  entendimento
jurisprudencial do STJ (Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5001540-17.2021.4.03.6119, Sessão
de Revisão n° 808, de 12/05/2021, unânime1). 10. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, em razão do não preenchimento de requisito
para a sua celebração, no caso concreto.  11.  Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos
autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Matteus Macedo, OAB/PR Nº 83616, realizou sustentação oral.

064. Expediente: JF/PR/FOZ-5005653-
54.2021.4.04.7002-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 3625/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL REITERADA (ART. 28-A, §
2°,  II,  DO  CPP).  PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do
crime de contrabando, haja vista a apreensão, no dia 06/10/2018, de 650 maços de cigarros de
origem estrangeira em seu poder.  2. A Procuradora da República deixou de propor o acordo,
alegando que a acusada não preenche os requisitos subjetivos para a concessão do ANPP, pois
estão presente as cláusulas de exclusão expressas nos incisos II e III do § 2º do artigo 28-A do
CPP. 3. Recurso da defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A,
§ 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II,
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se
houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal,  a 2ª
CCR  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a  existência  de  reiterações  no  nome  do(a)
acusado(a)  constitui,  em  regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal.
Precedentes:  Processo  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de  Revisão  773,  de  09/06/2020;
Processo  5012651-78.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  770,  de  25/05/2020.  6.  No  caso,
consta informação de que a ré 'possui contra si a Ação Penal n.º 5012988-32.2018.4.04.7002, a
qual tramita perante a 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em decorrência da prática, no dia
27/12/2017, do delito tipificado no artigo 334 do Código Penal'. Em consulta à referida ação penal,
verifica-se que a ré foi condenada, em primeira instância, pelo crime de descaminho, sendo que
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os tributos sonegados somam R$ 23.823,30. Os autos encontram-se atualmente no TRF da 4a
Região, para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. 7. No caso concreto, os
elementos  apontam  para  a  reiteração/habitualidade  de  conduta  criminosa,  o  que  impede  o
oferecimento de ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 8. Prosseguimento da ação
penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação parcial do Declínio de atribuição

065. Expediente: JF/PE-0801766-04.2020.4.05.8302-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3663/2021 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 180, 304
e 311, todos do CP. Investigado que, ao ser abordado pela PRF, apresentou CRLV que foi objeto
de  furto/extravio  do  Detran/AL.  Na  ocasião,  verificou-se,  ainda,  adulteração  nos  sinais  de
identificação do veículo.  A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio parcial  de
atribuições,  ao  argumento  de  que:  'De  tudo  quanto  apurado,  tem-se  por  demonstrada  a
materialidade dos crimes de uso de documento falso e receptação culposa, tipificado no artigo
304, c/c art. 297, e 180, § 3º, todos do Código Penal, havendo fortes indícios de autoria que recai
na pessoa de R. No tocante ao crime previsto no art. 311 do Código Penal ' a adulteração dos
sinais identificadores do veículo automotor ', todavia, não se vislumbra qualquer ofensa a bem,
serviço  ou  interesse  da  União  que  justifique  a  competência  da  Justiça  Federal  e,  por
consequência,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Do  mesmo  modo,  não  se  mostra
presente circunstância que aponte para a conexão dos crimes, especialmente porque, diante do
que foi apurado, até então, a adulteração do veículo possivelmente ocorreu antes do ano de 2013,
mais de 8 anos antes do uso do documento falso, que se deu em 2020.' Revisão de declínio
parcial de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Carência de elementos de informação capazes
de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público Federal  para  a  persecução penal  do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, haja vista a ausência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Homologação do declínio parcial de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

066. Expediente: 1.14.000.001889/2020-53 - Eletrônico Voto: 3684/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima, por meio da
qual  se noticia  a prática do crime de estelionato majorado,  tendo em vista  suposta obtenção
fraudulenta de valores do FGTS e seguro-desemprego, após rescisão simulada de contrato de
trabalho, e a suposta prática do delito de uso de documento falso, consistente em anotação falsa
em CTPS.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). i) Quanto ao crime de estelionato majorado, tanto a Caixa Econômica
Federal, quanto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ' SRTE/BA encaminharam
informações acerca do último vínculo empregatício registrado em nome do ora investigado, tendo
ele  inclusive  recebido  cinco  parcelas  do  benefício  de seguro-desemprego em decorrência  da
rescisão do vínculo empregatício, não sendo apontada nenhuma irregularidade no recebimento do
benefício. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. ii) Com

41/104



ATA DA 820ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00311987/2021

relação ao uso de documento ideologicamente falso, tem-se que tal conduta foi perpetrada contra
particular, não havendo qualquer elemento que indique a ocorrência de prejuízo a bens, serviços,
instituições ou interesses da União, devendo, portanto, ser apurado pelo Ministério Público do
Estado da Bahia. 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).

067. Expediente: 1.19.000.001226/2021-33 - Eletrônico Voto: 3712/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Relato de que uma criança indígena foi vítima de atropelamento por um veículo,
de placa não identificada,  cujo  condutor  evadiu-se  do local  sem prestar  socorro.  Revisão de
declinação de atribuições (Enunciado 32 da 2a CCR). No caso concreto, não se vislumbra ofensa
a  direito  indígena  coletivamente  considerado  ou  disputa  sobre  direito  indígena.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

068. Expediente: 1.22.024.000044/2021-81 - Eletrônico Voto: 3729/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta prática de pirâmide financeira. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). A captação de recursos com a utilização de pirâmide financeira não
se enquadra no conceito de atividade/instituição financeira e, por consequência, na hipótese, não
há  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  Afastada,  nesses  termos,  a  possibilidade  de
processamento do feito perante a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado nº 498 da Súmula do
STF: 'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular'. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

069. Expediente: 1.29.001.000063/2021-15 - Eletrônico Voto: 3685/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BAGÉ-RS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 4º, 'b', da Lei nº 1.521/51.
Informações  de  que  a  empresa  investigada  teria  cobrado  da  Santa  Casa  de  Caridade  de
Bagé/RS, pela aquisição de Citrato de Fentalina, analgésico utilizado durante o procedimento de
intubação de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, a quantia de R$ 2.995,00 por
caixa, embora a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos tenha estabelecido, como
preço máximo de venda aos órgãos públicos, o valor de R$ 215,72. Promoção de declínio de
atribuições.  Argumento de que:  'a  Santa Casa de Caridade de Bagé/RS,  fundação de direito
privado,  não  ostenta  natureza  federal.  Muito  embora  receba  recursos  públicos  municipais,
estaduais e federais, não há quaisquer indicativos de que a aquisição dos medicamentos se daria
com verba específica/vinculada da União. Seriam, pois, adquiridos com valores pertencentes ao
estabelecimento  hospitalar,  independentemente  da  sua  origem.  Não  por  outro  motivo,  não  é
possível  concluir  pela  existência  de eventual  lesão a bens,  interesses  ou serviços da  União,
estando o conjunto probatório a evidenciar que o há, tão somente, em detrimento da Santa Casa
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de Caridade de Bagé/RS.'  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).

070. Expediente: 1.30.001.003162/2021-38 - Eletrônico Voto: 3724/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. O noticiante que relata que estaria sofrendo ameaças por parentes e outros indivíduos, o
que poderia configurar,  em tese,  a prática do crime tipificado no art.  147 do CP. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  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).

071. Expediente: 1.34.011.000074/2021-16 - Eletrônico Voto: 3711/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de crimes
de  ameaça  e  abuso  psicológico  ocorridos  entre  participantes  de  um programa  de  televisão.
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).

Homologação de Arquivamento

072. Expediente: JF/CRI/SC-5008015-
39.2020.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 3667/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  falsidade  ideológica.  Ora  investigado  que
declarou em requerimento no Sistema Nacional de Armas que não respondia a inquérito ou a
processo criminal, quando na verdade era réu em uma ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal
da Comarca de Criciúma/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento
de que, para fins de enquadramento no crime de falsidade ideológica,  o documento deve ter
potencial para provar determinado fato, sem necessidade de outras verificações, valendo como tal
por  si  mesmo.  Assim,  somente se configura o crime de falsidade ideológica se a  declaração
prestada  não  estiver  sujeita  à  confirmação  pela  parte  interessada,  gozando,  portanto,  de
presunção de veracidade, situação que não está presente no lançamento de dados inverídicos em
um simples requerimento submetido ao crivo da entidade destinatária, no caso, a Polícia Federal.
Ausência  de  potencialidade  lesiva.  Atipicidade  da  conduta.  Precedentes  do  STJ:  HC  nº
218.570/SP,  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/02/2012, DJe 05/03/2012; RHC nº 70.596/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 01/09/2016, Dje 09/09/2016. Homologação do 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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073. Expediente: JF/MG-1038767-39.2021.4.01.3800-
PET - Eletrônico 

Voto: 3614/2021 Origem: GABPR16-PSM - PATRICK
SALGADO MARTINS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho nos autos
de ação trabalhista. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com
base  no  Enunciado  nº  78/2ª  CCR,  observando  que  o  depoimento  da  ora  investigada  foi
desconsiderado na motivação da sentença prolatada pelo Juízo, tendo sido deferida a contradita
requerida  pela  reclamada.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Em  síntese,  aduz  o  magistrado:
'constata-se que houve a prestação de depoimento falso por parte de P., pois a modalidade não
comporta a tentativa da prática delitiva, caracterizando-se como crime formal, de consumação
antecipada ou de resultado cortado, sendo irrelevante, consoante o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, que tenha influído ou não no desfecho do processo.' 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 78/2ª CCR: 'Não configura o crime
de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  o  depoimento  contrário  às  demais  provas  constantes  no
processo  quando  não  for  verificada  a  potencialidade  lesiva  nas  declarações  prestadas  pela
testemunha, em razão (a) da evidente ausência de dolo do investigado, (b) da desconsideração
do depoimento pelo Juízo,  (c) da sentença ter como fundamentos outros elementos de prova
existentes nos autos ou (d) da aplicação de multa pelo Juízo à testemunha, sendo nessa última
hipótese, medida suficiente à retribuição e à prevenção da conduta praticada.' 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).

074. Expediente: JF/PE-0821344-90.2019.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3694/2021 Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA
MARA  DUARTE  CHAVES
ALBUQUERQUE

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial para o qual foi instaurado procedimento administrativo, a fim de que nele fossem
praticados os atos relativos às tratativas para a eventual celebração de acordo de não persecução
penal  relacionado  aos  fatos  investigados  no  inquérito  policial.  O  acordo  foi  firmado  com  o
investigado e posteriormente homologado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ausência de razão para que os autos deste inquérito prossigam em tramitação. Homologação do
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: JF-RDO-1001455-39.2020.4.01.3905-
IP - Eletrônico 

Voto: 3692/2021 Origem: GABPRM1-RMS - RAFAEL
MARTINS DA SILVA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  relato  de  possível  prática  do  crime  de  redução  de
trabalhador  a  condição  análoga  à  de  escravo  em  determinada  fazenda.  Promoção  de
arquivamento.  Argumento,  em síntese,  de  que:  'In  casu,  observa-se  que,  diante  de  todas  as
diligências investigatórias realizadas pela  autoridade policial,  tais  como termo de declarações,
documentos e respostas de ofícios, dentre eles o do MPT, juntados aos autos resta evidente a
ausência  de  comprovação  da  materialidade  do  delito  de  redução  a  condição  análoga  à  de
escravo' Portanto, como não existem indícios que possam comprovar a materialidade e autoria
delitivas, além da ausência de qualquer nova diligência investigativa viável a ser realizada em prol
de  tal  desiderato,  notadamente  pelos  trabalhadores  não  laborarem mais  naquela  fazenda  ao
menos  desde  2018,  a  investigação  ora  em análise  enseja  a  promoção  de  arquivamento  do
presente  inquérito  policial''.  Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indícios  de
materialidade  delitiva.  Inexistência  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
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probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

076. Expediente: 1.00.000.013695/2021-77 - Eletrônico Voto: 3755/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
LUZIÂNIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização elaborado pela Superintendência Regional do Trabalho
no Distrito Federal. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração.
Adoção de medidas necessárias à regularização. Empregador que pagou as verbas trabalhistas e
previdenciárias devidas aos trabalhadores, bem como custeou o transporte deles até a cidade de
origem. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou
a  jornada  exaustiva,  nem  que  laborassem  em condições  degradantes  ou  que  tivessem  sua
locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de fraude ou violência.
Oportuno registrar que a falta de estrutura enfrentada é comum em trabalhos desenvolvidos em
fazendas  arrendadas,  sendo  possível  inferir  que  tal  fato,  no  caso,  não  atingia  somente  os
trabalhadores mas também o empregador quando se encontrava na fazenda. Fatos atípicos na
esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

077. Expediente: 1.16.000.001838/2021-38 - Eletrônico Voto: 3716/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Suposta conduta contra a honra de senador da república, haja vista o seguinte
comentário publicado em rede social: 'Palhaço! Querendo aparecer'. Tal comentário foi feito em
resposta a uma postagem na qual havia uma foto do senador tomando vacina e segurando uma
faixa com a seguinte frase: 'Fora Bolsonaro'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93).
Como bem ressaltou a Procuradora da República oficiante, 'Em que pese os fatos narrados sejam
socialmente reprováveis, não há que se falar em conduta criminosa. No caso em questão, verifica-
se que um cidadão, ainda que de maneira rude demonstra sua inconformidade com a opinião
política do Senador. Apesar de utilizar palavra pejorativa, concluiu-se que o intuito é de fazer a
crítica à atuação e não de ofender a dignidade do político. Destarte, o fato não possui aptidão
para ofender a honra e consideração do representante'. As autoridades e instituições públicas são
naturalmente expostas ao escrutínio popular, em razão dos serviços que prestam à comunidade,
sendo necessário permitir maior tolerância às manifestações de pensamento, sob pena de limitar
o  cidadão  de  se  manifestar  politicamente.  No  caso,  a  expressão  proferida,  apesar  de
desrespeitosa, não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e
a configuração de crime. Ausência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

078. Expediente: 1.16.000.002060/2019-60 - Eletrônico Voto: 3703/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão. O manifestante requer a adoção de providência pelo Ministério Público
Federal  em face de sua deportação da Irlanda, onde residia  seu filho,  à  época com 2 anos.
Considerando que a questão já havia sido judicializada e a previsão de intervenção do MPF nos
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autos  judiciais,  como  fiscal  da  ordem  jurídica,  promoveu-se  o  arquivamento  do  caso.  O
representante, no entanto, interpôs recurso, alegando ter sofrido abusos por parte dos oficiais da
imigração irlandeses '  o  que,  em tese,  configuraria  a prática de crime por  estrangeiro  contra
brasileiro no exterior, e definiria a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da
Constituição Federal. Nova promoção de arquivamento, ao argumento de que: 'Após a apuração
levada a termo nos presentes autos, os elementos de prova obtidos não confirmam o relato do
representante acerca da ocorrência de maus-tratos no momento de sua deportação. Ao contrário,
a  circunstância  do  representante  não  haver  formalizado  a  ocorrência  de  maus-tratos  junto  a
Polícia Federal no Rio de Janeiro, no momento de sua chegada ao Brasil, somada à omissão
desta narrativa em seu primeiro contato que teve com o Ministério das Relações Exteriores, bem
como na primeira representação formulada junto ao MPF, sugerem não ter ocorrido a prática de
atos contra a integridade física ou moral de C''. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
indícios 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).

079. Expediente: 1.16.000.002957/2020-27 - Eletrônico Voto: 3715/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
UBERABA-MG

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento instaurado para apurar suposto recebimento indevido de pensão por morte, haja
vista  a  notícia  de  que  a  beneficiária  estava  separada  quando  do  falecimento  do  ex-marido,
tramitando, inclusive, ação de separação litigiosa perante a 2ª Vara Cível de Araxá/MG. Revisão
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'a
separação de fato apenas coloca fim aos direitos, deveres e efeitos do casamento entre as partes,
não rompendo o vínculo da sociedade conjugal, remanescendo o estado civil de casado. (') não
restou configurado o elemento objetivo do tipo consistente na fraude, tampouco a indução ao erro:
a pensão previdenciária recebida por A. M. C. se deu em virtude da morte de A. C. P., com quem
ainda estava casada; lado outro, a irregularidade da pensão foi reconhecida pelo TCU por motivo
diverso da suposta ausência da qualidade de beneficiária'. 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).

080. Expediente: 1.18.001.000336/2021-13 - Eletrônico Voto: 3720/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. O noticiante se identifica como aluno do Instituto Federal de Goiás em Uruaçu/GO e
relata a suposta atuação irregular de dois professores do Instituto em discussão durante as aulas,
especificamente quanto ao conteúdo das disciplinas ministradas. Aduz também que foi vítima de
insultos proferidos pelos professores,  que não respeitam os posicionamentos divergentes e a
pluralidade do pensamento. Promoção de arquivamento. Argumentos de que: 'Em primeiro lugar,
é  natural  e  desejável  que  as  instituições  de  ensino  sejam  local  para  debate  de  ideias  e
argumentos, ainda que acalorados. Eventuais excessos, se existentes, deverão ser perseguidos
na  esfera  cível,  por  meio  das  ações  competentes  na  Justiça  Estadual,  pelos  respectivos
legitimados. Registre-se que não cabe ao Ministério Público Federal atuar como representante
processual de direitos individuais disponíveis, em razão de expresso óbice legal (art. 15 da Lei
Complementar nº 75/93). Em segundo lugar, nem mesmo em tese se vislumbra a prática de ato
tipificado na Lei nº 8.429/92. No máximo pode-se cogitar, por mera argumentação, que a questão
seria  resolvida  nas  esferas  disciplinares.  Não obstante,  é  certo  que  o  próprio  representante,
aparentemente,  já  se encarregou de representar  os professores junto  às esferas diretivas da
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instituição  de  ensino.  Logo,  inexiste,  por  ora,  espaço  para  atuação  desta  Procuradoria  da
República.'  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).

081. Expediente: 1.18.001.000354/2021-97 - Eletrônico Voto: 3637/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Tentativa de fraude em cadastro,
realizado em aplicativo de telefone celular, para saque de FGTS. Segundo consta, ao realizar o
cadastro, a pessoa não incluiu seu documento de identificação, e sim uma imagem preta. Em
razão disso, a CEF negou o pedido de saque. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93).
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'A conduta em apreço não é idônea para tipificar
o crime do  art.  171,  §  3º,  do Código Penal,  por  absoluta  impossibilidade  do objeto.  (')  resta
evidente que jamais a CEF liberaria o saque, pois a foto do documento pessoal do interessado
não foi  inserida no registro,  e esse era um requisito imprescindível  para permitir  à instituição
financeira que realizasse a análise de mérito do pedido'. Homologação do arquivamento.

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

082. Expediente: 1.21.003.000108/2021-20 - Eletrônico Voto: 36/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NAVIRAÍ-MS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA  DE  FATO.  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MERCADORIAS
APREENDIDAS AVALIADAS ABAIXO DA COTA VIGENTE DE ISENÇÃO ESTABELECIDA PELA
RECEITA  FEDERAL  (US$  500,00).  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  74  DA  2ª  CCR.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime
de descaminho, uma vez que o investigado introduziu clandestinamente no país, via terrestre,
produtos de origem estrangeira. As mercadorias foram apreendidas no dia 31/08/2020 e avaliadas
em  US$  480,00.  Notícia  da  existência  de  indícios  de  reiteração  delitiva.  2.  Promoção  de
arquivamento com base no princípio da insignificância, visto que o valor dos tributos iludidos '
somadas todas as ocorrências ' não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00. Remessa dos autos à 2a
CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/1993. 3. De acordo com o Enunciado 74 da 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'. 4. Da análise dos autos, verifica-se que, no caso concreto,
as mercadorias foram avaliadas abaixo da cota vigente de isenção fixada pela Receita Federal do
Brasil em US$ 500,00, ou o equivalente em outra moeda, para a entrada de produtos estrangeiros
por via terrestre (art. 7o, III, b, da Portaria MF 440/2010). 5. Homologação do arquivamento com
fundamento no referido Enunciado 74.

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista divergente,
pela  homologação  do  arquivamento,  no  qual  foi  seguida  pelo  Dr.  Francisco  de  Assis  Vieira
Sanseverino.
O relator, Dr. Carlos Frederico Santos, refez seu convencimento e aderiu aos termos do voto-vista.
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

083. Expediente: 1.22.002.000065/2021-55 - Eletrônico Voto: 3638/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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UBERABA-MG

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Narra o noticiante possível uso de
seus dados para recebimento indevido de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, da LC 75/93). Após diligências, verificou-se que o noticiante está cadastrado como titular
de uma pensão por morte, contudo, segundo o INSS, a mãe do noticiante é a efetiva beneficiária.
A autarquia previdenciária informou, ainda, que 'o NIT constante para a segurada L. S. O., possui
como data de nascimento a mesma de seu filho C. H. O., o que pode também ter gerado confusão
de dados na concessão'. Tais as circunstâncias, assiste razão ao membro do MPF oficiante ao
alegar que 'as diligências empreendidas não indicam indícios de fraude, tampouco a obtenção de
vantagem ilícita por alguém, pelo que não há elementos mínimos a justificarem a instauração de
procedimento investigatório criminal para apurar a prática do delito tipificado no artigo 171, §3º, do
Código  Penal.  Por  outro  lado,  o  INSS  instaurou  apuração  interna  com  vistas  a  sanar
administrativamente  a  inconsistência  cadastral  constatada,  apuração  esta  que  poderá  ser
acompanhada pelo representante junto à autarquia'. Homologação do 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: 1.24.000.001060/2021-95 - Eletrônico Voto: 3713/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposto crime previsto no art.  354-A do Código Eleitoral,
praticado  por  uma  deputada  estadual,  haja  vista  a  notícia  de  que  se  apropriou  de  valores
destinados  ao  financiamento  eleitoral,  em  proveito  próprio,  através  de  suposta  contratação
irregular de motoristas no pleito eleitoral de 2018. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC
75/93). Informação de que foi instaurado inquérito policial para melhor apuração dos fatos. Perda
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).

085. Expediente: 1.24.000.001062/2021-84 - Eletrônico Voto: 3714/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposta realização de propaganda eleitoral,  por meio de
redes sociais, em período de pré-campanha, sem registro contábil. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, da LC 75/93). Informação de que foi instaurado inquérito policial para melhor apuração dos
fatos. Perda 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).

086. Expediente: 1.24.001.000194/2020-06 - Eletrônico Voto: 3704/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  aplicação  irregular  de
recursos públicos provenientes de financiamento do Programa Nacional  de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), concedido por intermédio do Banco do Nordeste. Beneficiários
que não teriam aplicado o crédito nos itens financiados. Possível crime previsto no art. 20 da Lei
7.492/86. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Hipótese que deve ser tratada como
mero  descumprimento  contratual,  a  ser  enfrentado  na  esfera  cível.  Eventual  crime  contra  o
Sistema  Financeiro  Nacional  não  configurado.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento
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1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de Revisão,  de 27/08/2018. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

087. Expediente: 1.25.000.002014/2021-76 - Eletrônico Voto: 37/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA  DE  FATO.  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  MERCADORIAS
APREENDIDAS AVALIADAS ABAIXO DA COTA VIGENTE DE ISENÇÃO ESTABELECIDA PELA
RECEITA  FEDERAL  (US$  500,00).  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  74  DA  2ª  CCR.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime
de descaminho, uma vez que o investigado introduziu clandestinamente no país, via terrestre,
produtos de origem estrangeira. As mercadorias foram apreendidas no dia 18/04/2019 e avaliadas
em  US$  385,00.  Notícia  da  existência  de  indícios  de  reiteração  delitiva.  2.  Promoção  de
arquivamento com base no princípio da insignificância, visto que o valor dos tributos iludidos '
mesmo somadas todas as ocorrências ' não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00. Remessa dos
autos à 2a CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/1993. 3. De acordo com o Enunciado 74 da
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'. 4. Da análise dos autos, verifica-se que, no
caso concreto, as mercadorias foram avaliadas abaixo da cota vigente de isenção fixada pela
Receita Federal do Brasil em US$ 500,00, ou o equivalente em outra moeda, para a entrada de
produtos estrangeiros por via terrestre (art. 7o, III, b, da Portaria MF 440/2010). 5. Homologação
do arquivamento com fundamento no referido Enunciado 74.

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista divergente,
pela  homologação  do  arquivamento,  no  qual  foi  seguida  pelo  Dr.  Francisco  de  Assis  Vieira
Sanseverino. 
O relator, Dr. Carlos Frederico Santos, refez seu convencimento e aderiu aos termos do voto-vista.
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

088. Expediente: 1.25.000.002405/2021-91 - Eletrônico Voto: 3709/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  contrabando.  Apreensão  de  54  unidades  de  tabaco  para
narguilé  de  origem  estrangeira.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inciso  IV,  da  LC  75/93).
Aplicação do mesmo entendimento consolidado no Enunciado 90 da 2ª CCR, que estabelece que
'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja
pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à
repressão  ao contrabando de  vulto.  As  eventuais  reiterações serão  analisadas caso  a caso'.
Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional reconhecimento da
insignificância  da  conduta  ora  investigada.  Precedente  congênere  da  2a  CCR:
1.25.000.001991/2021-56, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânime. Homologação do
arquivamento por fundamentos diversos.

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

089. Expediente: 1.25.000.002440/2021-18 - Eletrônico Voto: 3710/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de contrabando.  Apreensão de 171  unidades de tabaco para
narguilé  de  origem  estrangeira.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inciso  IV,  da  LC  75/93).
Aplicação do mesmo entendimento consolidado no Enunciado 90 da 2ª CCR, que estabelece que
'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja
pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à
repressão  ao contrabando de  vulto.  As  eventuais  reiterações serão  analisadas caso  a caso'.
Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional reconhecimento da
insignificância  da  conduta  ora  investigada.  Precedente  congênere  da  2a  CCR:
1.25.000.001991/2021-56, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânime. Homologação do
arquivamento por fundamentos diversos.

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

090. Expediente: 1.26.000.000930/2021-34 - Eletrônico Voto: 3641/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível sonegação de contribuição previdenciária por parte
de representantes de determinada pessoa jurídica privada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
da LC 75/93). Da análise dos autos, constata-se que a representação fiscal para fins penais que
versa  sobre  o  ilícito  ora  apreciado  é  objeto  de  análise  da  ação  penal  JF/PE-0001170-
69.2014.4.05.8300-APE. Os demais procedimentos fiscais constantes dos autos são decorrentes
de multa  administrativa,  e  não  de  crédito  tributário  sonegado.  Tais  as  circunstâncias,  não  se
vislumbra ilícito penal suscetível de apuração nestes autos. Homologação do arquivamento.

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

091. Expediente: 1.28.000.001180/2021-43 - Eletrônico Voto: 3718/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990) por parte de
gestor  de  Santa  Cruz/RN.  Conforme  a  RFFP,  o  referido  município  informou  na  Guia  de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) valores de compensação de
forma indevida e com possível falsidade nas declarações prestadas. Revisão de arquivamento
(art.  62,  IV,  da  LC 75/93).  Como bem ressaltou  o  membro  do  MPF oficiante,  'a  conduta  do
contribuinte não pode ser considerada fraudulenta para fins de caracterização de crime contra a
ordem tributária, sobretudo quando restou posteriormente reconhecido judicialmente o direito às
compensações pretendidas. É como assim também restou expressamente fixado no julgamento
do próprio CARF, que afastou a incidência da multa isolada ao caso, acolhendo a premissa de que
não houve fraude/falsificação de informações (') In casu, em suma, verifica-se apenas a existência
de  um  ilícito  tributário,  não  suficiente,  portanto,  para  a  caracterização  de  ato  criminoso'.
Homologação  do  arquivamento.  Remessa  dos  autos  à  5a  CCR/MPF,  para  análise  do
arquivamento no que se refere aos supostos atos de improbidade administrativa.

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).

092. Expediente: 1.29.000.002451/2021-41 - Eletrônico Voto: 3722/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de possível crime previsto na Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1973), em
razão  de  publicações  na  rede  social  Facebook  realizadas  por  uma  suposta  policial,  em que
defende que o TSE não poderia abrir inquérito contra o Presidente. Promoção de arquivamento.
Argumento  de  que:  'a  publicação  referida  revela  mero  descontentamento,  inconformismo  e
irresignação da autora contra decisões de ministros e juízes em casos que envolvem questões
políticas. Cuida-se, portanto, de verdadeira crítica à atuação funcional de agente público, que não
constitui crime contra a honra, ou à segurança nacional, sendo notório que toda figura pública,
especialmente quando representa os cargos de maior relevo nacional, está sujeita ao escrutínio
público,  sobretudo  num  contexto  de  pandemia,  de  ânimos  acirrados  e  intensa  polarização
ideológica. Conclui-se, enfim, tratar-se de um discurso de tom político inflamado, corriqueiro no
ambiente  político  democrático,  que  demonstra  insatisfação  mas  não  extrapola  os  limites  da
liberdade de expressão e, dessa forma, também não ultrapassa os umbrais do Direito Penal.'
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

093. Expediente: 1.29.011.000213/2021-71 - Eletrônico Voto: 3612/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível fraude no saque de FGTS emergencial. A suposta
vítima relatou à Polícia Federal que alguém acessou sua conta FGTS da CEF e sacou valores que
haviam no fundo; que agora não consegue acessar seu FGTS pois o estelionatário cadastrou um
email que não lhe pertence. Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'A situação relatada
pelo noticiante indica aparente falha no sistema do aplicativo `Caixa Tem' ou indício de suposta
fraude em cadastro de beneficiário  ou de recebimento indevido do Auxílio-Emergencial/FGTS-
Emergencial. Sobre o tema, `Recebimento indevido do auxílio emergencial, criado como medida
excepcional  de  proteção  social  para  o  período  da  pandemia  de  Covid-19',  a  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  MPF  emitiu  a  Orientação  nº  42,  referente  ao  recebimento  de
comunicações sobre supostos fatos criminosos envolvendo a solicitação e recebimento indevido
de Auxílio-Emergencial, aqui adotada analogicamente, tendo em vista que o saque emergencial
FGTS, autorizado pela Medida Provisória nº 946/2020, de 07/04/2020, faz parte do conjunto de
medidas  adotas  pelo  Governo  Federal  para  enfrentar  os  impactos  causados  pelo  novo
Coronavírus (COVID-19). Com efeito, o presente caso amolda-se à Orientação 42 da 2ª CCR
(itens 2 e 7), que sugere o arquivamento do feito na unidade, após a adoção de providências que
indica, quando a fraude para obtenção do benefício ocorrer de maneira isolada ou individual, sem
indícios de atuação de grupos ou organizações criminosas' Desta forma, eventuais comunicações
acerca de supostas fraudes devem ser direcionadas à Caixa Econômica Federal, por ter sido a
empresa  pública  erigida  pelo  Governo  Federal  como  responsável  pela  gestão  dos  recursos
destinados ao benefício assistencial em apreço. Vale constar que tal comunicação, no caso em
tela, já foi realizada diretamente pela Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana/RS, conforme
expõe os autos' Cabe acrescentar que, no caso em exame, não existem, no momento, indicativos
de autoria, com a ressalva de que os dados podem vir a contribuir para uma apuração mais ampla
que venha a descortinar eventual atuação de grupos criminosos.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Falta de justa causa, por ora, para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

094. Expediente: 1.30.001.002198/2021-02 - Eletrônico Voto: 3640/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante
que um usuário de rede social compartilhou publicação que supostamente fomenta o ódio e o
preconceito de raça contra brancos, o que configura, em tese, a prática do crime previsto no art.
20 da Lei 7.716/1989. Insurge-se contra a seguinte postagem: 'brancos passando vergonha... tudo
normal...'.  Promoção  de  arquivamento  com  base  na  ausência  de  indícios  que  possam
minimamente  sugerir  a  ocorrência  de  conduta  delituosa.  Interposição  de  recurso  pela  parte
interessada. Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93). A mensagem encaminhada pelo noticiante não se
mostra suficiente para atrair a incidência do art. 20 da Lei 7.716/1989, uma vez que não incita ou
induz a discriminação contra um determinado grupo social de tal maneira a violar os bens jurídicos
relativos  a'  igualdade  e  a'  dignidade  humana.  Além  disso,  as  palavras  foram  dirigidas
especificamente  à  população  branca  que,  no  contexto  brasileiro,  não  sofre  ou  sofreu
estigmatização  social  ao  longo  da  história.  Tampouco  é  possível  cogitar  da  prática  de
discriminação genericamente atentatória a direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto
no artigo 5º, XLI, da Constituição, visto que a conduta sob análise consiste em fatos isolados e
que não acarretam efetiva restrição a qualquer direito ou liberdade fundamental de membros da
população branca. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Precedentes
congêneres  da  2a  CCR:  1.30.001.002207/2021-57,  1.30.001.002333/2021-10,
1.30.001.000698/2021-00; todos julgados na Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânimes.
Homologação do arquivamento.

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

095. Expediente: 1.30.001.002275/2021-16 - Eletrônico Voto: 3687/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao Cidadão. Relato de que usuários da rede social Twitter teriam compartilhado publicações que
supostamente fomentariam o ódio e o preconceito de raça contra brancos, o que configuraria, em
tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Promoção de arquivamento.
Argumento, em síntese, de que: 'Embora as publicações' sejam de indiscutível reprovabilidade
moral,  não  se  pode  adequá-las  ao  conceito  jurídico-constitucional  de  racismo  para  a  devida
tipificação penal,  tendo em vista que as palavras foram dirigidas especificamente à população
branca que, no contexto brasileiro, não sofre ou sofreu estigmatização social ao longo da história.
Em  outros  termos,  não  é  possível  vislumbrar  potencialidade  lesiva  na  conduta  que  procura
discriminar ou incitar o ódio a uma parcela da população que historicamente possuiu domínio
político e econômico na sociedade em que inserida. Tampouco é possível cogitar da prática de
discriminação genericamente atentatória a direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto
no  artigo  5º,  inciso  XLI,  da  Constituição,  visto  que  a  conduta  sob  análise  consiste  em fatos
isolados e que não acarretam efetiva restrição a qualquer direito ou liberdade fundamental de
membros da população branca. Por não configurar a incitação à discriminação ou preconceito
fundada em racismo,  em sua acepção social  e antropológica,  a conduta em questão não se
amolda ao tipo penal previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Inocorrência  de  crime.  Precedente  congênere  da  2ª  CCR:  Procedimento
1.30.001.002333/2021-10,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  817,  de  09/08/2021,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

096. Expediente: 1.30.001.002666/2021-31 - Eletrônico Voto: 3727/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de particular, informando suposta prática de
ilícito penal relativo a fatos ocorridos no Ministério das Minas e Energia, na década de 1990,
quando do procedimento de reintegração de diversos servidores por estabilidade constitucional,
mediante  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias.  Promoção  de  arquivamento.
Argumento de que: 'a comunicação feita não é capaz de ensejar a instauração de investigação
criminal,  haja  vista  que  os  elementos  aduzidos  pela  noticiante  não  trazem a  lume fatos  que
constatem a presença de indícios concretos de cometimento da conduta delitiva apurada. O relato
se  ressente  de  lastro  probatório  de  autoria  típica  concernente  ao  referido  processo  de
reintegração da declarante, bem como no que diz respeito à perseguição supostamente sofrida
durante seu exercício funcional. Isto posto, aponta-se para a ausência de elementos suficientes
para a instauração de investigação policial que reste frutífera.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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).

097. Expediente: 1.30.015.000228/2021-89 - Eletrônico Voto: 3639/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Suposto furto de 3 (três) projetores do Polo Universitário da UFF em Rio das
Ostras. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Constatação de que os aparelhos não
foram furtados, o que houve de fato foi uma desorganização no controle dos materiais recebidos e
uma falta de comunicação entre os diretores da instituição. Inexistência 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).

098. Expediente: 1.34.001.003834/2021-66 - Eletrônico Voto: 3613/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão,  em  que  se  relata  a  ocorrência  de  suposta  'fraude  tributária'.  Aduz  o  noticiante:
'Recentemente adquiri  um produto (Ventilador  de Teto)  através da Empresa de Importação A'
Porém ao receber o produto fui  notificado que deveria pagar uma multa de R$ 1.292,53 (mil
duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), valor muito superior ao preço de
aquisição do produto que foi de R$ 445,95 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos) e com custo de transporte de R$ 297,14 (duzentos e noventa e sete reais e
quatorze centavos), e que segundo a RCB foi devido a subnotificação de valores de envio do
produto.' O Procurador da República determinou a expedição de ofício à Receita Federal 'a fim de
que preste esclarecimentos sobre os fatos ora narrados, em especial se foi vislumbrado algum
crime de descaminho no caso, ou algum outro delito tributário'. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Caso em que, a partir das informações apresentadas pela Receita Federal,
vislumbra-se apenas a ocorrência de uma infração administrativa sem a prática de qualquer delito,
uma vez que inexistem elementos que permitam a conclusão sobre a possível prática de crime de
descaminho. Ademais, conforme histórico da DIR juntado pela Receita Federal, a mercadoria foi
redirecionada à ECT para devolução à origem, o que foi solicitado pelo próprio contribuinte, tendo
em vista que recusou se submeter ao pagamento das multas arbitradas pelo Fisco. 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).

099. Expediente: 1.34.001.005068/2021-74 - Eletrônico Voto: 3604/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes por remessa postal.  Na data de 29/06/2020, em agência dos Correios em São
Paulo/SP, foram encontrados três frascos contendo substâncias aparentemente ilícitas. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações do Setor de Perícias da Polícia Federal
dando conta de que a substância contida nos frascos não está entre as proscritas pela Portaria
SVS/MS nº 344/1998 da ANVISA, não sendo capaz de provocar dependência física ou psíquica
nos  termos  da  norma.  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).

100. Expediente: 1.34.001.006908/2021-16 - Eletrônico Voto: 3665/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de encaminhamento de cópia de expediente pela Justiça do
Trabalho,  para  apurar  possível  crime  de  desobediência  decorrente  do  não  atendimento  à
requisição de pagamento de valores assegurados em carta fiança. Promoção de arquivamento.
Argumento de que: 'No presente caso não se vislumbra justa causa para a deflagração da ação
penal,  uma  vez  que  os  fatos,  conquanto  graves,  não  podem  ser  subsumidos  ao  crime  de
desobediência.  No  caso,  o  descumprimento  da  ordem de  depósito  do  seguro  fiança  poderá
ensejar consequências de ordem material e processual à empresa seguradora e até mesmo à
parte  executada,  mas  não  se  vislumbra  enquadramento  criminal  da  hipótese.  Em  análoga
hipótese assim tem se posicionado a 2ª CCR-MPF: Enunciado nº 75: 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). Registre-se que o
presente  arquivamento  não  afasta  eventual  responsabilidade  cível,  administrativa,  tributária,
trabalhista e/ou previdenciária sobre os fatos em apuração, apenas reconhecendo a ausência de
justa causa para a deflagração da ação penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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).

101. Expediente: 1.34.006.000585/2021-15 - Eletrônico Voto: 3717/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Relato de que o investigado ingressou no Brasil portando US$ 10.000,00 (dez mil
dólares), sem a devida declaração. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). O simples
fato de o investigado portar quantia ' superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ' não declarada à
Receita Federal do Brasil quando do ingresso em território nacional, embora consista em infração
administrativa (art. 65 da Lei 9.069/95 e art. 700 do Decreto 6.759/2009), não configura, por si só,
ilícito penal. Além disso, não há elementos mínimos a indicar que os valores apreendidos são
oriundos da prática de algum crime. Precedente congênere da 2a CCR: 1.34.006.000187/2021-
91, julgado na Sessão 811, de 08/06/2021. 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).

102. Expediente: 1.34.043.000366/2021-81 - Eletrônico Voto: 3705/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de ameaça e contra a honra de servidores da 1ª Vara Federal de
Osasco/SP. Notícia-crime encaminhada pelo Juiz Presidente do JEF de Osasco/SP e pela Juíza
Federal da 1ª Vara de Osasco/SP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os servidores
informaram  que  não  desejam  dar  andamento  ao  caso.  Inexistência  de  representações  das
supostas vítimas. Ausência de condição de procedibilidade para prosseguimento da persecução
penal (arts. 145, parágrafo único, e 147, parágrafo único, do CP). Homologação do arquivamento.

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

103. Expediente: 1.34.043.000473/2020-29 - Eletrônico Voto: 3688/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  O  noticiante  relata  ter  descoberto  posteriormente  que  a  pessoa  da  qual  está  se
divorciando apresentou à Receita Federal declaração de imposto de renda em nome dele, sem o
seu  conhecimento  e  com  informações  que  não  condizem  com  a  realidade.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou que não foram
constadas irregularidades na declaração de imposto de renda em questão. Falta de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

104. Expediente: 1.00.000.013975/2021-85  –
Eletrônico
(5001121-31.2021.4.04.7101) 

Voto: 3706/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM REINCIDÊNCIA (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação
penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime de contrabando, haja vista a apreensão,
no dia  03/03/2020,  de 32.500 maços de cigarros de  origem estrangeira  em seu  poder.  2.  O
Procurador  da  República  deixou  de  propor  o  acordo,  alegando  que  o  denunciado  apresenta
habitualidade  criminosa.  3.  Recurso  da  defesa.  Encaminhamento  dos  autos  à  2ª  CCR,  com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não
se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. No caso, constam informações de que o acusado 'já foi processado e condenado na
ação penal nº 5003332-23.2015.404.7110 (Evento 152), pela prática do art. 334, §1º, `b',  pelo
contrabando de 350 caixas de cigarros estrangeiros, apreendidos em galpão de sua propriedade
rural, que transitou em julgado em 29.11.2019, estando atualmente em andamento a execução
penal nº 5000592-46.2020.404.7101, cujos autos foram formados em 10.02.2020. Ainda, tramita
na 11ª Vara Federal de Porto Alegre a ação penal nº 5023738-90.2018.404.7100, com denúncia
pelo crime do art.  334-A, §1º, I,  do CP, recebida em 04.07.2019, porque transportava em seu
veículo  50 caixas  de cigarros  de procedência  estrangeira.  A citação nos  autos  ainda não foi
cumprida, pela dificuldade de sua localização'. 6. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução  penal,  nos  termos  do  art.  28-A,  §  2°,  II,  do  CPP,  uma  vez  que  há  elementos
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probatórios que indicam reincidência por parte do denunciado, visto que a conduta ora em análise
foi  praticada  após  o  trânsito  em  julgado  da  condenação  na  ação  penal  5003332-
23.2015.404.7110, e não é o caso da hipótese do inciso I do art. 64 do CP. 7. Prosseguimento da
ação penal.

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

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino

Nos processos de relatoria do Dr.  Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

105. Expediente: JF/PR/CUR-5037432-
33.2021.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 3748/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, § 1º,
inciso IV, do CP). As mercadorias apreendidas somaram um total de R$ 9.444,64; tributos iludidos
no valor de R$ 3.834,10. Importação de mercadorias variadas, dentre elas aparelhos telefônicos e
peças de vestuário, algumas indicando destinação comercial em razão da elevada quantidade.
Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do  Juízo
Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos
tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$
20.000,00);  de outro  lado,  tem-se  que a reiteração  da conduta  ilícita  impede a aplicação  do
princípio da insignificância penal. No caso, a investigada possui outra autuação fiscal nos últimos
05 anos, na qual as mercadorias foram avaliadas em R$ 2.131,78, 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)'. Designação de outro membro do MPF para prosseguir
na persecução penal.

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

106. Expediente: JF/PR/GUAI-5001218-
89.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3677/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 do CP)
e contrabando (art. 334-A, §1º, do CP). Consta dos autos que o investigado vendeu e remeteu por
agência  dos  Correios,  após  ter  importado  do  exterior,  sem  autorização  do  órgão  público
competente, 5 (cinco) unidades de mira holográficas do tipo red dot, de origem chinesa, 1 (uma)
unidade de mira telescópica (luneta) da marca World Class e 1 (uma) unidade de mira telescópica
(luneta)  da  marca  Riflescope,  também de  origem estrangeira  (contrabando).  Ainda,  houve  a
apreensão  de  1  drone  de  fabricação  chinesa  marca/modelo  Dji/Phantom3,  avaliado  em  R$
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1.362,69  (descaminho).  Oferecimento  de  denúncia  em  relação  ao  crime  de  contrabando.
Promoção  de  arquivamento  quanto  ao  crime  de  descaminho,  com  base  no  princípio  da
insignificância.  O  Juízo  Federal  manifestou  discordância,  no  que  se  refere  ao  arquivamento;
entendeu que o concurso de crimes impede a aplicação do princípio da insignificância. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De 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 consta da promoção de arquivamento apresentada pelo Procurador da
República oficiante, de acordo com pesquisa realizada no sistema Comprot, o investigado não
registra outras infrações, nos últimos 05 anos. Entretanto, no caso, o investigado praticou os fatos
em concurso de crimes de contrabando e descaminho no mesmo contexto fático. Não cabe, neste
caso,  aplicar  o  princípio  da  insignificância.  Com efeito,  não  se  mostra  razoável  considerar  a
conduta enquadrada no crime de descaminho como insignificante isoladamente, na medida em
que  foi  praticada  em  concurso  com  a  conduta  de  contrabando.  Não  homologação  do
arquivamento.

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

107. Expediente: JF/PR/MGA-5007039-
58.2017.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 3750/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art.  334 do
CP). Consta dos autos que empresas de comércio eletrônico teriam realizado a comercialização
de produtos importados irregularmente por meio do site Mercado Livre. Consta da Representação
Fiscal apresentada pela Receita Federal que, no sistema de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, as declarações dos anos de 2011 a 2016 da empresa L.Z.S.E.E. '  ME foram
entregues  como  'inativas',  diferentemente  dos  dados  detectados  na  Declaração  de
Movimentações Financeiras ' DIMOF do período, que apresentaram a movimentação de mais de
R$ 2.000.000,00. Quanto à empresa R.B.B. ' ME, consta que esta apresentou Declarações de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica ' DIPJ, nas quais informa que estava inativa
no ano de 2015, apesar de ter vendido R$ 2.742.039,62 de produtos no período; não houve o
recolhimento  de  tributos  devidos.  Em  diligências  realizadas  nos  endereços  vinculados  aos
investigados, não foi constatada a movimentação de mercadorias estrangeiras. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito;  entendeu  que  não  se  verificou  a
materialidade do crime de descaminho, uma vez que não houve a apreensão de mercadorias
estrangeiras. O Juízo Federal manifestou discordância: 'Não obstante a autoridade policial tenha
focado a investigação no crime de descaminho, há indícios de outras práticas delitivas que não
foram investigadas e, ainda, não foram esgotados todos os meios possíveis para desvendar o
modus  operandi  utilizado  para  a  movimentação  expressiva  de  valores  por  meio  de
comercialização de mercadorias pela internet'. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV,
da LC nº 75/1993. De fato, consta da Representação Fiscal apresentada pela Receita Federal que
'há demonstração contundente de que eles praticaram diversos crimes, tais como: sonegação
fiscal, apresentação de falsas declarações, descaminho, estelionato e interposição fraudulenta'. O
Procurador da República oficiante se manifestou somente sobre o crime de descaminho. Nesse
contexto,  para  que  esta  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  delibere  sobre  a  promoção  de
arquivamento  apresentada,  faz-se  necessário  que  o  Procurador  da  República  oficiante  se
manifeste sobre os outros crimes noticiados pela Receita Federal; podendo realizar diligências
complementares ou logo apresentar a manifestação que considerar adequada acerca dos outros
crimes imputados aos investigados. 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). 
O  advogado  Dr.  Lucas  Nogueira  Rodrigues  da  Silva,  OAB/PR  Nº  92.229,  acompanhou  o
julgamento do processo.

108. Expediente: RJ-TUTANTANT-0600096- Voto: 3756/2021 Origem: TRE-RJ
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98.2020.6.19.0204 - Eletrônico 

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  Estadual,  nas
Eleições de 2018, recebeu recursos financeiros do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no montante de R$ 10.000,00. Conforme Relatório do DPF,
além da polícia não possuir acesso integral aos documentos apresentados junto ao TRE e nem
mesmo possuir atribuição legal para aferir se as contas foram devidamente prestadas ou não,
também não possui a expertise necessária a esse mister. Ressalta que, como o crime investigado
é  formal,  o  simples  ato  de  deixar  de  prestar  contas  no  prazo  legal  já  seria  passível  de
oferecimento de denúncia por parte do MPE. No processo de prestação de contas, constou o
seguinte: (1) a candidata não apresentou instrumento de mandato para constituição de advogado
(falta de capacidade postulatória em juízo), o que ensejou no julgamento das contas como não
prestadas.  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 recibo de entrega, no qual consta que a Justiça
Eleitoral recebeu mídia contendo documentos digitalizados da prestação de contas; afirmou que
(1)  recebeu recursos para sua candidatura e que os gastou no pagamento de alimentação e
contraprestação dos serviços prestados pelas pessoas que colaboraram 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.
Entretanto, depreende-se que há divergência entre a candidata e a Justiça Eleitoral no aspecto
formal. De um lado, a investigada acostou aos autos recibo de entrega, no qual consta que a
Justiça Eleitoral recebeu mídia contendo documentos digitalizados 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  apropriou-se  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.  Por  fim,  cabe  registrar  as  observações contidas  no
Relatório da Polícia Federal sobre a questão da investigação criminal deste crime eleitoral - art.
354-A do Código Eleitoral - de que não possuiria a atribuição legal de aferir se as contas foram
devidamente prestadas ou não e também de que não possui a expertise necessária a esse mister.
A investigação de crimes eleitorais é de competência da Justiça Eleitoral (art.  35, inciso II,  do
Código  Eleitoral),  que  é  da  Justiça  Federal  especializada;  é  atribuição  do  Ministério  Público
Eleitoral, que é função do Ministério Público Federal (art. 72, da LC 75, de 20-05-1993 - LOMPU).
Assim, em princípio, é atribuição da Polícia Federal apurar os crimes eleitorais (art. 144, § 1º,
inciso I,  da CF). Desse modo, por cautela, torna-se necessário remeter cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a fim de verificar a possibilidade de realizar capacitação da
Polícia Federal para apuração de crimes eleitorais.

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

109. Expediente: RJ-TUTANTANT-0600117-
74.2020.6.19.0204 - Eletrônico 

Voto: 3759/2021 Origem: TRE-RJ

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  Estadual,  nas
Eleições de 2018, recebeu recursos financeiros do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 3.000,00. Conforme Relatório do DPF, a
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polícia  não  possui  acesso  integral  aos  documentos  apresentados  junto  ao  TRE;  não  possui
atribuição  legal  de  aferir  se  as  contas  foram  devidamente  prestadas  ou  não;  não  possui  a
expertise necessária a esse mister, somado ao fato do valor questionado ser de pequena monta.
Ressalta que, como o crime investigado é formal, o simples ato de deixar de prestar contas no
prazo legal já seria passível de oferecimento de denúncia por parte do MPE. No processo de
prestação de contas, constou o seguinte: (1) a candidata não apresentou instrumento de mandato
para constituição de advogado (falta de capacidade postulatória em juízo),  o que ensejou no
julgamento  das  contas  como  não  prestadas.  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 extrato  da prestação de
contas, no qual consta que a Justiça Eleitoral recebeu a prestação de contas; afirmou que (1)
recebeu recursos para sua candidatura e que os gastou com gráfica, panfletagem, trabalho na
rede social e alimentação; (2) houve prestação de contas dos recursos recebidos; (3) não foi
citada pelo TRE; tomou ciência por meio de um agente da Polícia Federal; (4) esse problema no
TRE foi ocasionado pelo partido e o contador que o partido indicou, o qual não sabe dizer o nome
e nem possui telefone ou endereço. 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.  Entretanto,  depreende-se  que  há  divergência  entre  a
candidata e a Justiça Eleitoral no aspecto formal. De um lado, a investigada acostou aos autos
extrato da prestação de contas, no qual consta que a Justiça Eleitoral recebeu a 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 apropriou-se 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. Por fim, cabe registrar as observações
contidas no Relatório da Polícia Federal sobre a questão da investigação criminal deste crime
eleitoral - art. 354-A do Código Eleitoral - de que não possuiria a atribuição legal de aferir se as
contas foram devidamente prestadas ou não e também de que não possui a expertise necessária
a esse mister. A investigação de crimes eleitorais é de competência da Justiça Eleitoral (art. 35,
inciso II, do Código Eleitoral), que é da Justiça Federal especializada; é atribuição do Ministério
Público Eleitoral, que é função do Ministério Público Federal (art. 72, da LC 75, de 20-05-1993 -
LOMPU). Assim, em princípio, é atribuição da Polícia Federal apurar os crimes eleitorais (art. 144,
§ 1º, inciso I, da CF). Desse modo, por cautela, torna-se necessário remeter cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a fim de verificar a possibilidade de realizar capacitação da
Polícia Federal para apuração de crimes eleitorais.

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

110. Expediente: RJ-TUTANTANT-0600246-
79.2020.6.19.0204 - Eletrônico 

Voto: 3771/2021 Origem: TRE-RJ

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  Especial  de  Financiamento  de
Campanha (FEFC), no montante de R$ 2.000,00, e do Fundo Partidário (FP), no valor de R$
3.000,00.  Conforme  Relatório  do  DPF,  a  polícia  não  possui  acesso  integral  aos  documentos
apresentados  junto  ao  TRE;  não  possui  a  atribuição  legal  de  aferir  se  as  contas  foram
devidamente prestadas ou não; não possui a expertise necessária a esse mister. Ressalta que,
como o crime investigado é formal, o simples ato de deixar de prestar contas no prazo legal já
seria passível  de oferecimento de denúncia por parte do MPE. No processo de prestação de
contas, constou o seguinte: a candidata não apresentou sua prestação de contas, o que ensejou
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no  julgamento  das  contas  como  não  prestadas.  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 extrato  da prestação de
contas, no qual consta que a Justiça Eleitoral recebeu a prestação de contas; afirmou que (1)
recebeu  recursos  para  sua  candidatura  e  que  os  gastou  exclusivamente  com  despesas  de
campanha,  tais  como  material  gráfico,  transporte  e  alimentação;  (2)  foi  ela  quem  fez  sua
prestação de contas, auxiliada por contador conhecido, do qual não se recorda nome e telefone;
(3) não recebeu notificação do TRE e nem dela tomou ciência, só sabendo, nesta data, que havia
algum problema na sua prestação de contas, dizendo ainda que se dirigirá imediatamente ao TRE
para  solucionar  a  questão.  Em  nova  oitiva,  a  investigada  falou  que:  (1)  uma  contadora  foi
responsável por regularizar sua prestação de contas, tendo cobrado R$ 500,00; já realizou um
depósito inicial de R$ 200,00, restando R$ 300,00 a ser pago; (2) soube, pela contadora, que o
TRE não está aceitando a prestação de contas por estar fora do prazo e que foi orientada a
procurar um advogado para regularizar a situação; (3) não tem condições financeiras para tal e
procurará a DPU. 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. Entretanto, depreende-se que há divergência entre a candidata e a Justiça
Eleitoral no aspecto formal. De um lado, a investigada acostou aos autos extrato da prestação de
contas, no qual consta que a Justiça Eleitoral recebeu a 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  apropriou-se  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.  Por fim,  cabe registrar  as observações contidas no Relatório da
Polícia Federal  sobre a questão da investigação criminal  deste crime eleitoral  -  art.  354-A do
Código Eleitoral - de que não possuiria a atribuição legal de aferir se as contas foram devidamente
prestadas  ou  não  e  também  de  que  não  possui  a  expertise  necessária  a  esse  mister.  A
investigação  de crimes eleitorais  é  de  competência  da Justiça  Eleitoral  (art.  35,  inciso  II,  do
Código  Eleitoral),  que  é  da  Justiça  Federal  especializada;  é  atribuição  do  Ministério  Público
Eleitoral, que é função do Ministério Público Federal (art. 72 da LC 75, de 20-05-1993 - LOMPU).
Assim, em princípio, é atribuição da Polícia Federal apurar os crimes eleitorais (art. 144, § 1º,
inciso I,  da CF). Desse modo, por cautela, torna-se necessário remeter cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a fim de verificar a possibilidade de realizar capacitação da
Polícia Federal para apuração de crimes eleitorais. 

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

111. Expediente: JF/ES-0500021-54.2017.4.02.5003-
*APE - Eletrônico 

Voto: 3769/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  JUIZ  E  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ACERCA  DA
CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS NA FASE DO ART. 383
DO CPP. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO
FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.  NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Ação penal na qual o MPF ofereceu denúncia contra o
réu pelas condutas tipificadas nos art. 304 c/c art. 297 do CP. Consta dos autos que, no dia 27-12-
2016, por volta das 08:53 h, na cidade de São Mateus/ES (Posto da Polícia Rodoviária Federal), o
réu conduzia uma motocicleta Yamaha/Fazer YS25, placa KOR3438; em fiscalização realizada
pela Polícia Rodoviária Federal, após ser abordado o réu apresentou CNH falsa aos policiais. Na
instrução do processo, o réu alegou, em síntese, que teria comprado a carteira de uma pessoa
que se dizia chefe do DETRAN por R$ 2.300,00; não sabia que a carteira era falsa; sabia que,
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para tirar carteira de motorista, teria que frequentar aulas; e que é pessoa da roça, sem estudo e
analfabeto.  2.  Finalizada a instrução,  na fase do art.  383 do CPP,  o  Juízo Federal  procedeu
expressamente a emendatio libelli; e, por consequência, à correção da imputação, de modo que
passou o réu a responder pelos crimes previstos no art. 304 c/c o art. 299 do CP. Assim procedeu
por entender que o réu acreditava que o documento que portava era legítimo, eis que foi iludido
nesse sentido pelo estelionatário que com ele negociou o documento, muito embora soubesse
que não estava legalmente habilitado a conduzir veículos, pois não se submetera aos exames
regulares.  3.  Intimada para se manifestar  sobre a possibilidade de suspensão condicional  do
processo ante a nova capitulação do crime, a Procuradora oficiante manifestou-se no seguinte
sentido: (1) ratificou os termos da denúncia por entender que não é crível que o réu nem ao
menos desconfiasse da inidoneidade do documento apresentado perante Policiais Rodoviários
Federais; (2) manteve a qualificação jurídica do fato de uso de documento público falsificado (art.
304 c/c art. 297, ambos do CP). (3) A emendatio libelli procedida pelo Juízo Federal ainda pode
ser  revista  em  sede  recursal,  o  que  seria,  entretanto,  incompatível  com  uma  proposta  de
suspensão formulada, neste momento, pelo MPF. 4. O Juízo Federal, no entanto, consignou que
intimado,  o  MPF  não  apresentou  recurso;  e  manifestou  sua  recusa  em oferecer  o  SURSIS
baseando-se em imputação que não mais subsiste nos autos da ação penal. 5. Remessa dos
autos nos termos do art.  28 do CPP e da Súmula 696 do STF. 6.  Com razão a Procuradora
oficiante. 7. A suspensão condicional do processo é instituto de despenalização; supõe acordo das
partes, transação, bilateralidade. Trata-se de prerrogativa atribuída ao Ministério Público (art. 89
da Lei n. 9.099/1995). Deve, ainda, ocorrer a aceitação do acusado e seu defensor. 8. De uma
análise  apurada  da  Súmula  696  do  STF,  pode-se  perceber  que  na  discussão  quanto  aos
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, parte-se do princípio que
tanto o Ministério Público quanto o Juiz não divergem sobre a capitulação do crime, mas em
relação à existência ou não de situação - dentro do rito dos Juizados Especiais - que justifique o
oferecimento  da  proposta  de  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO  PROCESSO  pelo  Ministério
Público, mantendo-se estabilizada a imputação de fato ao acusado. 9. De outra parte, ao proferir
sentença, cabe ao Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, dar
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (art. 383
do CPP). Se, em consequência da definição jurídica diversa, houver possibilidade de suspensão
condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei (art. 383, § 1º, do
CPP).  10.  Esse  entendimento,  além  de  procurar  harmonizar  o  princípio  da  independência
funcional dos membros do Ministério Público, se coaduna a jurisprudência pacífica do STJ de que
é inadmissível  o  pleito  da suspensão condicional  do processo  após a prolação da sentença,
ressalvadas  as  hipóteses  de  desclassificação  ou  procedência  parcial  da  pretensão  punitiva
estatal. Ressalte-se, nesse mesmo sentido, a Súmula nº 337 do STJ que preconiza que 'É cabível
a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão  punitiva.'.  11.  Assim,  observa-se  que  permanece  nos  autos  a  celeuma  acerca  da
capitulação do crime imputado ao réu, no que o requisito objetivo para a proposição do SURSIS
(quantum da pena) não se encontra preenchido no momento. 12. No caso dos autos, embora
respeitável o posicionamento do Juízo Federal, cabe manter o posicionamento da Procuradora
oficiante.  Em  primeiro  lugar,  a  denúncia  descreveu  o  fato  do  uso  de  Carteira  Nacional  de
Habilitação falsa. Trata-se de documento público, o qual tem classificação jurídica no art. 297 do
CP, com pena mínima prevista de 02 anos de reclusão, e multa. Desta forma, cabe, sim, manter a
classificação jurídica da denúncia, com base nos fatos ali  descritos. 13. De outra parte, como
entendeu a Procuradora da República oficiante, as provas obtidas conduzem a conclusão de que
não  é  crível  que  o  réu,  embora  soubesse  que  não  estava  legalmente  habilitado  a  conduzir
veículos,  e  tivesse  conhecimento  que  não  seguiu  a  logística  correta  para  adquirir  uma CNH
(inclusive estava ciente da necessidade de fazer provas e exames etc.), confiava que tinha um
documento público legítimo. Impõe-se sublinhar que o réu comprou a CNH. 14. Prevalência, no
caso,  da  capitulação  jurídica,  prevista  no  art.  304  c/c  297,  do  CP,  nos  termos  da  denúncia
oferecida  pelo  MPF.  15.  Devolução  dos  autos  à  1ª  Vara  Federal  de  São  Mateus/ES  para  o
prosseguimento da ação penal.

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

112. Expediente: JF-CPS-0001679-04.2018.4.03.6105- Voto: 3669/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
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APORD - Eletrônico SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente  de Acordo  de Não Persecução Penal  -  ANPP.  Denunciado  pela  prática  dos  crimes
previstos no art.  241-A e 241-B da Lei  nº  8.069/90.  Consta dos autos que o denunciado (1)
adquiriu, possuiu e armazenou, em sua residência, até o dia 13-12-2016, 541 arquivos eletrônicos
contendo fotografias e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes;
(2) disponibilizou de 24-05-2016 a 07-11-2016, 37 arquivos de vídeos com conteúdo pornográfico
envolvendo criança ou adolescente; (3) adquiriu, possuiu e armazenou, em sua residência, 488
arquivos de fotos e 53 arquivos de vídeos contendo cenas pornográficas ou de sexo explícito
envolvendo  criança  ou  adolescente;  (4)  disponibilizou  a  usuários  indeterminados  de  todo  o
mundo, através do programa de compartilhamento via P2P na internet, 37 arquivos de vídeo com
o mesmo tipo de conteúdo. O MPF entendeu pelo não oferecimento de ANPP com base nos
seguintes  fundamentos:  (I)  não  preenchimento  de  requisito  objetivo  referente  à  pena mínima
inferior a 04 anos (art. 28-A, caput, do CPP), uma vez que a soma das penas mínimas previstas
excede os 04 anos; (II) acordo não é suficiente para as finalidades de reprovação e prevenção do
crime. A defesa se insurgiu contra a recusa; alegou que as penas mínimas cominadas aos crimes
imputados ao denunciado não superam 4 anos. O Juízo Federal determinou a remessa dos autos
ao  órgão  ministerial  de  revisão,  para  exame  do  cabimento  do  ANPP.  Impõe-se  registrar,
inicialmente, que o Brasil  ratificou tratado internacional, consistente no 'Protocolo Facultativo à
Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil
e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta
a preocupação com a 'crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras
tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia
Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização
em  todo  o  mundo  da  produção,  distribuição,  exportação,  transmissão,  importação,  posse
intencional  e  propaganda  de  pornografia  infantil'.  A  Constituição  prevê  que  a  'lei  punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º).
Verifica-se,  ainda,  no  caso  concreto,  que  a  gravidade  da  conduta,  consubstanciada  no
armazenamento,  disponibilização e compartilhamento  pela  internet  de arquivos de imagens e
vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura
do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido
pelo art.  28-A, caput,  do CPP. Nessa linha,  utilizando-se dos critérios já previstos na lei  para
orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
tem-se que o critério da 'condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a
proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados
contra  a  mulher  em  razão  do  sexo  feminino.  Requisito  para  o  acordo  não  preenchido.
Inaplicabilidade  do  acordo  de  não  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.14.004.000229/2021-04. Pelo prosseguimento da persecução penal.

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

113. Expediente: JF-CPS-0003672-53.2016.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3758/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  ANPP.  Ação  Penal  na  qual  os  réus  foram
denunciados pelos crimes descritos nos art. 288 e art. 299 do CP. Segundo a RFFP, foi constatado
a  ocultação  de  empresa  na  condição  de  encomendante  predeterminado  das  mercadorias
importadas,  mediante  simulação,  pela  empresa  investigada.  Denuncia  recebida  18/02/2019,
portando antes da vigência da Lei nº 13.964/19. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP
após  o  recebimento  da  denúncia;  ainda,  afirmou que  em virtude  dos  antecedentes  criminais
'alguns' dos acusados não fariam jus ao ANPP. A defesa do réu peticionou com base no art. 28-A,
§ 14,  do CPP.  Preliminarmente,  ressalvo entendimento pessoal  quanto ao não cabimento  do
ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que
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acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98,
desta 2ª CCR/MPF,  verifica-se que o recebimento da denúncia e o início  da ação penal  não
configuram obstáculo à celebração de ANPP. Quanto a afirmação de que alguns dos acusados
não fariam jus  ao  benefício,  tem-se que  há  a necessidade de análise individual  e  específica
acerca da negativa do acordo. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e para análise dos demais
requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para
conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.

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

114. Expediente: JF-GO-1011043-87.2021.4.01.3500-
APN - Eletrônico 

Voto: 3643/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal. Ação penal. Réu que responde pela prática dos
crimes previstos no art.  241-A e art.  241-B, da Lei  nº  8.069/1990.  Recusa do Procurador da
República oficiante em propor acordo de não persecução penal - ANPP, nos termos do art. 28-A e
seguintes do CPP, (1) em face da gravidade da conduta; (2) por existir concurso material, o que
faz a soma das penas mínimas superar os 04 anos. Recurso da defensa de remessa dos autos a
órgão superior (art. 28-A-§14 do CPP). Revisão (2ª CCR). Conforme consta dos autos, o acusado,
em  outubro  de  2018,  foi  flagrado  por  policiais  civis  da  Delegacia  Especializada  em Crimes
Cibernéticos, pela prática, em síntese, dos seguintes fatos: armazenou, em vários dispositivos de
informática,  fotografias e  vídeos contendo cenas de sexo explícito  e  pornografias envolvendo
crianças e adolescentes; disponibilizou e divulgou por meio da rede mundial de computadores,
através do aplicativo `ponto a ponto' arquivos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.
No caso em análise, impõe-se registrar inicialmente que o Brasil ratificou tratado internacional,
consistente no 'Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao
Tráfico  de  Crianças,  Prostituição  Infantil  e  Utilização  de  Crianças  na  Pornografia',  de  2000
(Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação com a 'crescente disponibilidade
de  pornografia  infantil  na  Internet  e  com  outras  tecnologias  modernas,  e  relembrando  a
Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em
particular,  sua  conclusão,  que  demanda  a  criminalização  em  todo  o  mundo  da  produção,
distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia
infantil'. A Constituição prevê que a 'lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da
criança e do adolescente'  (art.  227,  §  4º).  Verifica-se,  no caso concreto,  que a gravidade da
conduta,  consubstanciada no armazenamento,  disponibilização e transmissão pela  internet  de
arquivos  de  imagens  e  vídeos  pornográficos  envolvendo  crianças  e  adolescentes,  afasta  a
possibilidade  da  propositura  do  ANPP,  por  não  se  mostrar  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se
dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a
reprovação  e  prevenção  do  crime,  tem-se  que  o  critério  da  'condição  de  vulnerabilidade  e
fragilidade  da  criança'  se  alinha  com a  proibição  prevista  na  lei  quanto  à  impossibilidade  de
oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. Além
disso, neste caso, trata-se de concurso material; a soma das penas mínimas supera o requisito
objetivo (art. 28-A, caput, do CPP). Assim, evidente a impossibilidade de oferecimento do ANPP,
nos moldes do art.  28-A, caput do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal.
Prosseguimento da ação penal.

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

115. Expediente: JF/MS-5005796-40.2019.4.03.6000-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3648/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  MATO
GROSSO DO SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O réu foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 334, § 1º, inciso I, do CP, c/c art. 2º e art. 3º do DL 399/68 e art. 62, inciso IV, do
CP. Segundo a denúncia, o réu transportou 71.000 maços de cigarros de origem estrangeira; foi
contratado para realizar o transporte das mercadorias; receberia recompensa de R$ 1.500,00 por
esse  serviço.  O  membro  do  MPF  oficiante  recusou  a  proposta  para  celebração  do  ANPP;
apresentou, inicialmente, os seguintes fundamentos: (1) o réu não confessou a prática ilícita; (2)
foi  condenado por  descaminho em outros  autos;  (3)  acordo  não  se mostra  suficiente  para a
prevenção e repressão do crime. Em audiência, o membro do MPF complementou: inviabilidade
do ANPP; apreensão elevada de mercadorias contrabandeadas. A defesa do réu peticionou nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em síntese, que o réu foi absolvido pelo crime de
descaminho em outros autos e que ele confessou os fatos desta ação penal. Os autos foram
remetidos à 2ª CCR. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II,
do CPP, dispõe que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o réu reincidente ou se houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. No caso, não cabe aqui considerar em desfavor do
acusado  os  fatos  que  foram  objeto  da  absolvição  do  réu  em  outros  autos,  pelo  crime  de
descaminho. Por outro lado, neste caso, verifica-se, diante das circunstâncias concretas, que a
conduta dele se deu de modo profissional na prática do crime de contrabando de grande vulto. O
acordo de não persecução penal não se mostra necessário,  suficiente e adequado. Esse é o
entendimento  consolidado  da  2ª  CCR  nos  casos  de  apreensão  elevada  de  mercadorias
contrabandeadas: IANPP 5002137-57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão nº 781, de 21/09/2020;
IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000,  Sessão  de  Revisão  nº  778,  de  17/08/2020;  Auto  Judicial
JF/PR/GUAI-5000472-27.2021.4.04.7017-APN,  Sessão  de  Revisão  nº  805,  de  14/04/2021.
Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II, do
CPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.

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

116. Expediente: JF-PB-0818763-14.2019.4.05.8200-
APN - Eletrônico 

Voto: 3683/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DA PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi denunciado
pela prática dos crimes do art. 289, §1º (moeda falsa), art. 297, caput (falsificação de documento
público), do CP, e art. 241-B da Lei n. 8.069/90 (armazenamento de imagens e vídeos contendo
pornografia envolvendo criança ou adolescente). Na esfera judicial, procedeu-se ao declínio de
competência  para  a  Justiça  Estadual  dos  crimes  do  art.  241-B  do  ECA e  art.  297  do  CP;
prosseguiu a ação na Justiça Federal apenas em relação ao crime de moeda falsa (art. 289, §1º
do CP). O MPF considerou não ser possível o oferecimento do ANPP em virtude da existência de
elementos que apontam para uma conduta criminosa habitual e profissional por parte do acusado,
tendo em vista os diversos fatos delituosos descritos na denúncia. A defesa peticionou com base
no art. 28-A, § 14, do CPP, visto que a pena mínima do crime de moeda falsa é inferior a 04 anos;
e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o que não obsta o ANPP, visto que
estão presentes os requisitos objetivos necessários. Revisão (28-A, § 14, do CPP). De fato, os
elementos até então contidos nos autos denotam que a questão envolve a prática de fatos que se
enquadram como conduta profissional e habitual. Verifica-se que foram encontrados, durante a
busca e apreensão realizada na residência do denunciado, diversas cédulas documentais falsas
(RG's  e  CNH's);  equipamentos  eletrônicos  contendo  arquivos  digitais  de  documentos  falsos
elaborados pelo próprio acusado. Além disso, foram descobertos diversos aparelhos eletrônicos
(notebook, HD externo e pen drive), contendo material pornográfico explícito envolvendo crianças
e adolescentes; e arquivo em PDF identificado como uma espécie de guia para a realização de
atividades sexuais com crianças ('Cómo practicar el amor infantil' / 'paso a paso para practicar y
disfrutar de las relaciones sexuales com niños'). Por fim, durante as investigações, o denunciado
se mostrou um ativo participante de negociações de moedas falsas; o réu adquiria moedas falsas
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e,  também,  praticava  atos  de  venda.  Além  disso,  a  prisão  em  flagrante  de  um  de  seus
fornecedores revelou que o acusado fez uma compra de um falsário do Paraguai, no valor de R$
1.000,00, de cédulas falsas que somavam R$ 5.000,00. Logo, não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A,
§ 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

117. Expediente: JF/PR/CUR-5036705-
74.2021.4.04.7000-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 3418/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi denunciado
pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86, na forma do art.  71 do CP, visto que fez
funcionar, sem autorização legal, instituição financeira que operava no mercado clandestino de
câmbio,  entre  03-01-2019 e 26-04-2021.  Foi  encontrado no estabelecimento,  no momento da
prisão em flagrante, relevante numerário em dólares (em notas de pequeno valor), euros e outras
moedas estrangeiras, indicando o caráter profissional e habitual do exercício ilegal de casa de
câmbio. O MPF considerou não ser possível o oferecimento do ANPP em virtude de o acusado ter
sido denunciado pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 7.492/86, por um período de
pelo menos 2 (dois) anos, o que denotaria conduta profissional, estando evidente que o réu fazia
da atividade criminosa seu meio de vida. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do
CPP; alegou que a conduta descrita pode ser enquadrada como continuidade delitiva, o que não
obsta o ANPP, visto que estão presentes os requisitos objetivos necessários. Revisão (28-A, § 14,
do CPP). De fato, os elementos até então contidos nos autos denotam que a questão envolve a
prática de fatos que se enquadram como conduta profissional e habitual.  Constata-se conduta
criminal habitual denotando que o réu operou instituição financeira no mercado clandestino de
câmbio, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida. Não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A, §
2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

118. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5009148-
09.2021.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 3753/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. Ré denunciada pela prática
do crime previsto no art. 334 do CP. Consta dos autos que, no dia 04-12-2019, em abordagem
realizada em ônibus de turismo, foi efetuada a apreensão de mercadorias estrangeiras importadas
sem o  regular  desembaraço aduaneiro,  encontradas na  bagagem da ré;  tributos iludidos:  R$
1.639,34.  O MPF entendeu ser  incabível  a celebração de ANPP,  uma vez que há elementos
probatórios que indicam conduta criminal habitual (8 atuações nos últimos 5 anos). A defesa se
manifestou, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP; ponderou que as supostas autuações fiscais
existentes em desfavor da investigada dizem respeito a apreensões de pequena monta, aptas a
permitir  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância;  destacou  que  se  somadas  todas  as
apreensões,  o  valor  global  dos  tributos  elididos  se  resume  a  R$  6.996,96.  Os  autos  foram
remetidos  à  2ª  CCR.  De fato,  não se  mostra  cabível  o  oferecimento  do  ANPP.  Isso  porque,
embora as autuações anteriores registradas pela ré indiquem apreensões de pequena monta no
que se refere aos tributos iludidos, a quantidade de autuações não recomenda o oferecimento do
ANPP; conforme as informações apresentadas pela Receita Federal, a ré é assídua na prática do
crime de descaminho, ostentando quantidade elevada de registros, 8 autuações nos últimos 5
anos. Além disso, observa-se a existência de fortes indícios de que as mercadorias importadas
irregularmente possuem destinação comercial; na apreensão em análise, constam 180 linhas de
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pesca,  102  cadeados,  44  anzóis  cx,  49  acess  de  pesca  pct;  em apreensão  anterior  (2018),
constam 59 brinquedos, 72 vestuários, 27 pantufas. Tal contexto acentua a reprovabilidade da
conduta criminosa em questão. Dessa forma, entende-se que o ANPP não se mostra necessário e
suficiente  para  a  reprovação  do  crime,  requisito  exigido  pelo  art.  28-A,  caput,  do  CPP.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

119. Expediente: JF/PR/FOZ-5009276-
29.2021.4.04.7002-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 3565/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. A ré foi denunciada pela prática do crime
previsto no art. 304 c/c art. 298, ambos do CP (pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa). O
Procurador da República oficiante recusou a celebração do ANPP, pois a ré tem comportamento
infracional habitual ou profissional, posto que sofreu condenação por prática de crime cometido no
exercício da advocacia. A defesa peticionou nos termos do art.  28-A, § 14, do CPP; alegou a
primariedade da ré, pois o fato delituoso narrado nestes autos ocorreu em 14-08-2015 e a prática
do outro crime (apropriação indébita - art. 168 do CP) ocorreu em 11-07-2016, com trânsito em
julgado em 02-09-2019. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Na hipótese, pelo que existe nos
autos, verifica-se que o registro criminal em desfavor da ré é referente a fato posterior ao fato em
análise na ação penal da qual se origina este ANPP; não se mostra possível considerar esse
registro como mau antecedente e capaz de caracterizar conduta criminal habitual, conforme art.
28-A, § 2º, inciso II, do CPP. Também, sem elementos que demonstrem reincidência ou conduta
reiterada ou profissional. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante
para consideração do entendimento firmado pela  Câmara e (re)análise dos demais requisitos
exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento
e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.

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

120. Expediente: TRF4-5015115-25.2018.4.04.7201-
ACR - Eletrônico 

Voto: 3737/2021 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
NEGATIVA DO  MPF  EM  OFERECER  O  ACORDO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  PELA
DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF COM
ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA A ANÁLISE E EVENTUAL
OFERECIMENTO DO ACORDO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO
DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª
CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram condenados, em
primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, II, do CP. 2. Na fase recursal,
os  autos  foram  devolvidos  pelo  TRF4  ao  primeiro  grau  para  análise  da  possibilidade  de
celebração de ANPP. 3. O membro do MPF de primeira instância se manifestou no sentido de ser
da atribuição do Procurador Regional da República oficiante junto ao TRF4 o exame do acordo em
ação penal em grau recursal. 4. O Procurador Regional da República apresentou manifestação
consignando não ser cabível a celebração de ANPP após o recebimento da denúncia, inclusive
com sentença meritória já proferida. 5. Manifestação da defesa pelo encaminhamento dos autos à
2ª  CCR,  com fundamento  no  art.  28-A,  §  14,  do  CPP.  6.  Quanto  ao  órgão  ministerial  com
atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no
TRF,  a  2ª  CCR,  no  julgamento  do  procedimento  JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN,
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realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a
respeito  da  questão  e  decidiu,  à  unanimidade,  pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da
República. 7. Também nesse sentido, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em
conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC n° 75/93; II) que não há que
se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que
o  MPF  se  manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou  não,  do  ANPP e  III)  ser  da  atribuição  da
Procuradoria Regional da República a análise e eventual propositura do ANPP em grau recursal
no  TRF,  entendimento  também  adotado  pelas  4a  e  5a  CCR's/MPF  (Decisão  505/2020,  CA
526/2020  '  AJCA/GABPGR  'PGR-00484615/2020',  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06). 8. 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.' 9. Necessidade de
retorno  dos  autos  ao  Procurador  Regional  da  República  oficiante  para  consideração  do
entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
eventual propositura do acordo, no caso concreto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

121. Expediente: DPF/SNM/PA-00181/2019-INQ Voto: 3777/2021 Origem:  GABPR4-GSML  -  GINO
SERVIO MALTA LOBO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO.  ART.  155,  §4º,  CP (FURTO MEDIANTE FRAUDE).  INDIVÍDUO
TERIA SACADO, UTILIZANDO-SE DE CARTÃO CLONADO, PARCELA DO SEGURO-DEFESO
DE  TITULAR  RESIDENTE  EM  SANTARÉM/PA.  SAQUES  REALIZADOS  EM  AGÊNCIA
BANCÁRIA  LOCALIZADA  EM  ALAGOAS.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO  ENTRE  A  PRM  '
SANTARÉM/PA E A PR/AL. UTILIZAÇÃO DE APARELHO CONHECIDO COMO 'CHUPA-CABRA'.
ATRIBUIÇÃO DA PRM '  SANTARÉM/PA.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível
prática do crime previsto no art. 155, §4º, do CP (furto mediante fraude), a partir de notícia-crime,
a qual informou que indivíduo teria sacado indevidamente parcela do seguro-defeso de titular
residente  em Santarém/PA.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM -  Santarém/PA
promoveu declínio de atribuições em favor da PR/AL, em razão dos saques terem sido realizados
em agência bancária localizada no Estado de Alagoas. 3. Por sua vez, o Procurador da República
com  atuação  na  PR/AL suscitou  conflito  negativo  de  atribuições;  afirmou  haver  indícios  da
utilização do equipamento conhecido como 'chupa-cabra', que coleta os dados dos clientes no
momento em que estes utilizam o caixa eletrônico. Assim, entendeu que a conduta configura o
crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inciso II), que se consuma no local onde se
situa a agência da conta lesada. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5.
Segundo  se  verifica  dos  autos,  o  presente  procedimento  é  apenas  um  dentre  diversos
procedimentos nos quais as vítimas, residentes em Santarém/PA, relataram que parcelas de seus
seguros-defeso foram sacadas indevidamente em agências da CEF em Alagoas. Além disso, os
elementos de prova denotam que os saques realizados em Alagoas foram viabilizados pelo uso
de aparelho de clonagem popularmente conhecido como 'chupa-cabra'. 6. Não se desconhece da
existência de decisões proferidas pelo STJ no sentido de que 'o delito se consuma no momento e
no local em que ocorre o saque'; e que, portanto, a competência para processar e julgar eventual

67/104



ATA DA 820ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00311987/2021

crime de furto mediante fraude seria do Juízo do local onde se encontra situada a agência onde
se deu o saque. 7. No entanto,  não se pode deixar de considerar as peculiaridades do caso
concreto, quais sejam, houve, possivelmente, a utilização de equipamento de coleta de dados dos
clientes  no  momento  em que  estes  utilizaram o  caixa  eletrônico,  em agência  localizada  em
Santarém/PA; sobre isso, consta manifestação da autoridade policial de que a CEF em Santarém/
PA, informou que 'identificou imagens de possível instalação de dispositivo de clonagem (popular
chupa-cabra')'. 8. O caso se assemelha a diversos outros que tem chegado a esta Câmara (a
exemplo  dos  IPL's  nº  1002661-63.2021.4.01.3902-IP;  DPF/SNM/PA-00195/2019;  00199/2019
DPF/SNM/PA), que sugere a existência de organização criminosa atuante na região de Santarém/
PA, que obtém informações de benefícios de Seguro Defeso de pescadores residentes naquela
região,  mas  que  realiza  os  saques  em outras  Unidades  Federativas  para  chamar  menos  a
atenção da própria  CEF e dos órgãos de repressão criminal.  9.  Assim,  embora possa  haver
controvérsia quanto ao local da consumação do referido crime, mostra-se adequado, diante das
particularidades da ação criminosa destacadas acima, que a persecução penal tenha continuidade
na PRM ' Santarém/PA, por duas razões principais: a) maior facilidade de colheita de provas, haja
vista a suspeita de que as condutas delitivas foram praticadas por uma organização criminosa
atuante na região de Santarém/PA; e b) conformidade com as recentes decisões proferidas por
este órgão revisor na Sessão 813 (DPF/SNM/PA-00199/2019 e DPF/SNM/PA-00195/2019-INQ);
na Sessão 817 (JF-STM-1002661-63.2021.4.01.3902-IP ). 10. Conhecimento do presente conflito
negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  pela  fixação  da  atribuição  do  Procurador  da  República
suscitado (PRM - Santarém/PA) para prosseguir com a persecução penal.

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

122. Expediente: 1.25.005.000727/2021-55 - Eletrônico Voto: 3620/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  CELEBRAÇÃO  E
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  -  ANPP.  DIVERGÊNCIA
QUANTO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE PARA INICIAR A EXECUÇÃO DOS
TERMOS DO ACORDO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA BENEFICIÁRIA DO
ACORDO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE (PRM - LONDRINA/
PR). 1. O MPF ofereceu denúncia em face de determinada pessoa pela prática do crime previsto
no art.  171, § 3º, do CP. Tendo em vista a presença dos requisitos legais,  o agente do MPF
ofereceu  o  ANPP à  denunciada;  a  denunciada,  acompanhada  pelo  seu  defensor,  aceitou  a
proposta mediante o cumprimento de condições. 2. O acordo foi homologado pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal Federal de São Paulo, em audiência realizada em 07-06-2021. A decisão judicial
que homologou o acordo determinou,  nos termos do art.  28-A,  § 6º,  do CPP,  bem como da
Portaria SP-CR-01V Nº 49, de 15-12-2020, que os procedimentos referentes à fiscalização dos
referidos acordos deverão ser distribuídos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU,
onde houver, com classe e assunto próprios, criados pelo CNJ, a ser distribuído pelo MPF na
subseção  judiciária  competente,  conforme  o  domicílio  do  fiscalizado.  3.  O  Procurador  da
República  oficiante  na  PR/SP (suscitado),  considerando  que  a  beneficiária  do  ANPP possui
domicílio em Londrina/PR, determinou a remessa de cópia do termo de homologação do acordo e
da  denúncia  à  PRM  -  Londrina/PR,  a  fim  de  que  naquela  localidade  seja  distribuído  o
procedimento de fiscalização do acordo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 4.
O  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM  -  Londrina/PR  (suscitante),  por  sua  vez,  por
entender que a atribuição para atuar/ajuizar a Execução do ANPP entabulado e homologado com
a beneficiária, na 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo, é de um dos Procuradores da República
em São Paulo, suscitou este conflito negativo de atribuições. Fundamentou, em síntese, que: (1)
cabe ao órgão ministerial e ao Juízo da localidade em que foi proposto e homologado o acordo
também  o  ajuizamento  da  sua  execução,  com  a  possibilidade  de  ser  deprecada  apenas  a
fiscalização  e  o  acompanhamento;  (2)  em que  pese  tenha  a  beneficiária  domicílio  atual  em
localidade diversa do Juízo em que foi proposto o ANPP, em analogia ao que prevê o art. 65 da
LEP,  a  competência  para  processar  e  julgar  a  sua  execução  remanesce  com  o  Juízo  da

68/104



ATA DA 820ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00311987/2021

condenação, no caso, o da propositura do acordo, sendo que a simples residência ou mudança de
domicílio  da  condenada/beneficiária  para  fora  da  sede  do  Juízo  das  Execuções  Penais  não
implica o deslocamento dessa competência. 5. Remessa dos autos à 2a CCR (art. 62, VII, da LC
75/93).  6.  Nos termos do § 6º,  do art.  28-A,  do CPP,  após a  homologação do ANPP,  o  juiz
devolverá  os  autos  ao  Ministério  Público  para  que  inicie  sua  execução  perante  o  juízo  de
execução penal. 7. No caso, considerando que a beneficiária reside em Londrina/PR, verifica-se
que a própria 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que homologou o acordo, determinou que os
procedimentos referentes à fiscalização dos referidos acordos deverão ser distribuídos no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, onde houver, com classe e assunto próprios, criados
pelo CNJ, a ser distribuído pelo MPF na subseção judiciária competente, conforme o domicílio do
fiscalizado.  8.  Ademais,  tribunais  brasileiros  passaram  a  editar  Resoluções,  Provimentos  e
Portarias determinando que o Juízo competente para a execução da pena é o do atual domicílio
do  apenado.  Nesse  sentido:  Resolução  PRES  nº  287/2019,  do  TRF3;  Ato  nº  208/2019,  da
Presidência  do  TRF5;  e  Portaria  Conjunta  nº  43/2019,  do  TJDFT.  O entendimento  é  cabível
mesmo nas Comarcas ou Subseções Judiciárias cujos Tribunais  não tenham regulamentação
semelhante.  9.  Diante  de  tais  circunstâncias,  os  autos  devem  ser  encaminhados  à  PRM  -
Londrina/PR, local  do domicílio da beneficiária, para iniciar a execução dos termos do acordo
perante  o  respectivo  Juízo  de  execução  penal.  Precedente  2ª  CCR:  PA  -  OUT  -
1.34.025.000003/2021-64, Sessão de Revisão nº 809, de 17/05/2021. 10. Conhecimento deste
conflito  negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  pela  fixação  da  atribuição  do  Procurador  da
República suscitante (PRM - Londrina/PR).

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

123. Expediente: 1.15.000.001034/2021-76 - Eletrônico Voto: 3732/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE MAUS-TRATOS (ART. 18-A E ART. 98, II, DA LEI N.
8.069/90 E ART. 136 DO CP) POR PARTE DE GENITORA BRASILEIRA CONTRA SEU FILHO
MENOR NO EXTERIOR. INTERESSE DA UNIÃO EM REPRESENTAR O BRASIL EM TODAS AS
QUESTÕES  ENVOLVENDO  RELAÇÕES  INTERNACIONAIS  E  COOPERAÇÃO  JURÍDICA
INTERNACIONAL (ART. 21, I, E ART. 84, VII, DA CF). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
QUESTÃO  RELACIONADA  À  EXTRATERRITORIALIDADE  (ART.  7o  DO  CP)  DEVE  SER
APRECIADA PELO MEMBRO DO MPF QUE OFICIAR NO CASO. 1. Notícia de Fato autuada a
partir  de  Ofício  encaminhado  pela  Embaixada  da  Noruega,  o  qual  informa  que  um  menor
norueguês-brasileiro teria sofrido maus-tratos praticados por sua mãe brasileira nos anos de 2018
e 2019 (art. 18-A e art. 98, inciso II, da Lei nº 8.069/90; art. 136 do CP). 2. Segundo se extrai dos
autos,  a  criança  residiu  na  Noruega,  juntamente  com  sua  mãe  brasileira  e  seu  padrasto
estrangeiro, no ano de 2019, oportunidade em que pôde relatar circunstâncias em que sofreu
maus-tratos ao Serviço de Proteção à Criança de Kvinnherad por parte de sua mãe. Em seus
relatos às autoridades norueguesas, o menor menciona que o padrasto seria uma segurança para
ele, que se preocupava com ele; entretanto, relata que era ameaçado de ser mandado para a
Suíça (onde residia seu pai)  ou para o Brasil;  que tinha uma vida difícil  no Brasil;  que já foi
agredido com cinto nas coxas, na barriga e nas pernas, e também com cabo de vassoura; que a
mãe gritava quando ele chorava; que na Noruega a mãe lhe bateu nas costas, atirou e destruiu
seu Ipad, lhe jogou livros e que grita e berra com ele mesmo quando ele está triste e chora.
Posteriormente, as autoridades norueguesas constataram que a criança e sua mãe voltaram para
o Brasil, passando a residir em Fortaleza, em local ignorado, visto que, segundo informação de
seu  passaporte,  o  menor  teria  nascido  em Fortaleza.  Os  serviços  de  proteção  a  criança  de
Kvinnherad não conhecem o endereço novo no Brasil e o padastro não quis revelá-lo. 3. Assim, o
Serviço  de  Proteção  à  Criança  de  Kvinnherad  encaminhou  ofício,  por  meio  de  cooperação
internacional, ao Ministério das Relações Exteriores. 4. O Ministério das Relações Exteriores o
remeteu à PR/CE para a adoção das providências cabíveis. 5. O Procurador oficiante promovei o
declínio  de  atribuições  por  entender  que  'não  é  possível  entrever,  neste  caso,  hipótese  de
atribuição do Ministério Público Federal. Isso porque o crime em questão importa tão somente em
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lesão à integridade física da criança, inexistindo ofensa aos interesses, bens ou serviços da União
ou de qualquer  de  suas  entidades.  De outra  parte,  por  mais  que  o Brasil  seja  signatário  da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, não há neste caso nenhum indício
de transnacionalidade do delito a ponto de justificar a regra de competência contida no art. 109, V,
da Constituição. Por mais que a criança tenha sido vítima de agressões praticadas tanto no Brasil
quanto na Noruega, essa circunstância não é suficiente para supor que o crime seja de caráter
transnacional'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 6. A Constituição
prevê o interesse da União em representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações
internacionais e cooperação jurídica internacional (art. 21, inciso I, e art. 84, VII, da CF). 7. No
âmbito das relações internacionais, o art. 19 da Convenção dos Direitos da Criança prevê que '1.
os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais
apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso
ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança
estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer pessoa responsável por
ela. 2. Estas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes
para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à
criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção,
para  a  identificação,  notificação,  transferência  a  uma  instituição,  investigação,  tratamento  e
acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à criança e, conforme o
caso,  para  a  intervenção  judiciária.'  8.  Verifica-se,  desta  forma,  a  necessidade  de
acompanhamento posterior dos casos mencionados de maus tratos à criança. No caso, a criança
residiu na Noruega, juntamente com sua mãe brasileira e seu padrasto estrangeiro, no ano de
2019, oportunidade em que pôde relatar circunstâncias em que sofreu maus-tratos ao Serviço de
Proteção à Criança de Kvinnherad. 9. Ademais, a regra do art. 88 do CPP sobre competência dos
crimes praticados fora do território brasileiro tem que ser interpretada do ponto de vista histórico e
sistemático. Quanto à interpretação histórica, o CPP é o Decreto-lei nº 3.689, de 03-10-1941, foi
editado na vigência da Constituição, de 10-11-1937, outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas na
época do Estado Novo. A Constituição de 1937 extinguiu a Justiça Federal. Assim, na época só
havia a Justiça dos Estados de primeiro e segundo graus. Posteriormente, a Constituição de 1946
recriou a Justiça Federal de SEGUNDA INSTÂNCIA (Trib Fed de Recursos); o primeiro grau das
causas federais continuou com a Justiça dos Estados de primeiro grau. Posteriormente, o AI nº
02/1965 recriou a Justiça Federal  de 1ª  instância.  Desta forma,  trata-se de questão histórica
essencial para interpretar o sentido e alcance do art. 88, o qual fixada a competência da Justiça
Estadual de primeira instância, já que a Justiça Federal havia sido extinta. Desta forma, hoje na
vigência da Constituição, de 1988, devem fazer a interpretação do art. 88 do CPP das regras
constitucionais citadas nos precedentes 10. O STJ, em situação similar, entendeu que 'O caso não
trata de crime à distância, porquanto o iter criminis ocorreu integralmente em Portugal. Destarte,
se o delito praticado por brasileiro teve início e consumação em Estado estrangeiro, inviável o
estabelecimento da competência federal para o seu julgamento com base no art. 109, V, da CF,
em razão da ausência  de transnacionalidade.  Todavia,  na espécie,  a competência  da Justiça
Federal  deve  ser  fixada  por  outro  fundamento  previsto  no  art.  109,  IV  da  CF,  qual  seja,  a
configuração de interesse da União. Melhor explicando, no caso concreto, o interesse da União
decorre de suas atribuições de representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações
internacionais e cooperação jurídica internacional (art. 21, I e art. 84, VII, da CF). Diante disso, na
hipótese em análise ' crime praticado por brasileiros no exterior, com incidência da norma interna
e sem possibilidade de extradição ' incumbe à União manter relações com o estado estrangeiro,
no caso Portugal'  (CC 174.686/ES, Terceira  Seção, DJe 14/12/2020).  11.  No mesmo sentido,
precedente congênere da 2a CCR: 1.20.000.002103/2018-01, julgado na Sessão de Revisão 735,
de 25/02/2019. 12. Assim, no caso, a atribuição para eventual prosseguimento da persecução
penal cabe ao Ministério Público Federal, haja vista o interesse da União em representar o Brasil
em todas as questões envolvendo relações internacionais e cooperação jurídica internacional (art.
21, inciso I, e art. 84, VII, da CF), devendo o membro do MPF que oficiar no caso apreciar a
questão  relacionada  à  extraterritorialidade,  prevista  no  art.  7o  do  CP.  Não  homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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124. Expediente: 1.34.001.003437/2015-46 Voto: 3749/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de comunicação realizada pelo Conselho
Administrativo  de  Defesa  Econômica  (CADE)  sobre  a  existência  de  processo  para  apurar
"denúncia  da prática de infrações contra  a  ordem econômica (...),  que eventualmente podem
caracterizar os crimes previstos no art. 4º da Lei nº 8.137/90". Em síntese, as infrações apuradas
pelo CADE referem-se à formação de cartel no mercado nacional de sistemas automotivos de
segurança (airbags, volantes e cintos de segurança) por parte de duas empresas e respectivos
funcionários.  As  condutas  anticompetitivas  sob  investigação  consistiriam  em  (1)  acordos  de
fixação  de  preços  e  condições  comerciais  uniformes;  (2)  alocação  de  clientes  e  divisão  de
mercados concorrentes; (3) compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis. O
membro  do  MPF  oficiante  promoveu  o  declínio  das  atribuições;  apresentou,  em  síntese,  a
seguinte fundamentação: (1) a atribuição não cabe ao MPF; crimes contra a ordem econômica só
são da competência da Justiça Federal quando a legislação assim determina expressamente (art.
109, VI, da CF). A Lei nº 8.137/90 não prevê expressamente a competência da Justiça Federal
para  processar  e  julgar  o  crime  contra  a  ordem  econômica,  previsto  no  seu  art.  4º;  (2)  a
titularidade de um interesse jurídico não se confunde com a titularidade das funções legislativas
ou administrativas de regulamentar a fruição desse mesmo interesse ou de fiscalizar atividades
relacionadas a ele. A atribuição da União para defender a ordem econômica e reprimir infrações à
livre concorrência não a torna, ipso facto, detentora do interesse jurídico subjacente. Revisão do
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Embora respeitáveis as razões invocadas pelo membro
do MPF oficiante,  a competência, inicialmente, é federal.  Trata-se de infrações apuradas pelo
CADE, as quais consistem na formação de cartel no mercado nacional. O possível monopólio de
mercado, ao que parece, não atinge apenas a economia de um município/um estado. A ofensa a
ordem  econômica,  na  hipótese,  pode  ter  repercutido  ou  repercutir  em  vários  estados,
nacionalmente  e/ou  internacionalmente.  Orientação  nº  09/2014  -  2ª  CCR:  "(...)  o  crime  de
formação de cartel, quando envolve outros Estados e países, é de competência federal, atraindo a
atribuição do Ministério Público Federal (...)". Conduta, portanto, que pode ter atentado ou atentar
contra bens, serviços ou interesse da União. Necessidade de aprofundamento das investigações,
sobretudo para identificar a existência, extensão e territorialidade da conduta delitiva, bem como
outras  informações  pertinentes  ao  delineamento  do  caso  (declínio  prematuro).  Elementos  de
informação que, por ora, legitimam a atribuição do MPF para dar prosseguimento ao feito. Notícia,
também,  sobre  a  existência  de  Grupo  de  Combate  a  Cartéis,  constituído  pela  Portaria  nº
1.140/2010, no âmbito da própria PR/SP, o que pode ser favorável para melhor elucidar os fatos.
Precedente 2ª CCR: 1.34.033.000099/2016-02, Sessão de Revisão nº 668, de 12-12-2016. Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

125. Expediente: 1.25.000.001882/2021-39 - Eletrônico Voto: 3768/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação encaminhada através da Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual a noticiante solicita providências à PR/PR no sentido de lhe garantir o devido
repasse das Bolsas de Iniciação Científica, decorrentes de convênio firmado entre a Fundação
Araucária e UFPR. Remetidos os autos à 1ª CCR, o Relator, em decisão monocrática, declinou de
sua  atribuição  a  esta  Câmara.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inciso  IV  da  LC  75/93).
Preliminarmente,  não compete à 2ª CCR revisar  a promoção de arquivamento.  Com efeito,  o
objeto principal deste procedimento, a partir de comunicação, é verificar a regularidade dos atos
administrativos realizados pela UFPR e a citada fundação. Nesse sentido, como bem ressaltou o
Procurador oficiante,  sobressai  dos fatos narrados 'questão de cunho coletivo consistente em
possível omissão, por parte das entidades envolvidas, em cumprir os termos firmados mediante
convênio  entre  Fundação  Araucária  e  a  UFPR,  para  financiamento  de  projetos  de  Iniciação
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Científica'. Não há, nos fatos descritos, elementos para apuração de conduta criminosa no caso.
Assim, trata-se de matéria que se situa no âmbito das atribuições da 1ª CCR. Cabe acrescentar
que a devolução dos autos é medida que se impõe. Não há que se falar em conflito de atribuições
neste momento, tendo em vista que a remessa para a 2ª CCR se deu por meio de despacho
simplificado,  sem  manifestação  específica  e  fundamentada  sobre  o  mérito  do  caso.  Não
conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa e devolução dos autos à 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para adoção
das providências cabíveis, nos termos do voto do(a) relator(a).

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

126. Expediente: 1.01.000.000279/2021-71 - Eletrônico Voto: 3767/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pela ANVISA, a qual noticia suposto
comércio irregular de medicamentos por meio de sítio eletrônico; a ANVISA identificou grande
quantidade  de  produtos  sem  registro  sendo  comercializados  por  intermédio  do  referido  site.
Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1º, CP. A Procuradora da República oficiante
destacou que não se observam traços de transnacionalidade do crime, eis que os medicamentos
estão  sendo  comercializados  pela  internet,  em  território  nacional,  sem  qualquer  causa  que
justifique a competência federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR).
Realmente, ao que parece, no contexto fático delineado nos autos, em princípio, não há indícios
de importação dos produtos comercializados no site. Dessa forma, observa-se a inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas
públicas; e a ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução  penal.  Em  diligências  realizadas  pelo  MPF,  verificou-se  a
existência de indícios de que os possíveis autores do crime se encontrem localizados no estado
de  Santa  Catarina.  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).

127. Expediente: 1.15.000.001724/2021-25 - Eletrônico Voto: 3633/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento,  na  qual  o
representante  solicita  providências  em relação  a  conduta  de  um DJ que  aparece  em vídeos
publicados na internet agredindo e torturando sua companheira. Alega que 'o crime de tortura e
agressão às mulheres não pode ser aceito pelo MP. Muito embora não seja flagrante, o ocorrido
diversas vezes justifica a prisão preventiva do acusado. A simples concessão de medida protetiva
muita das vezes termina com a morte da vítima. A pessoa que estava presente e nada fez para
socorrer também deve ser processada e condenada. A medida eficaz e que se mostra necessário
para garantir  a Ordem pública é a prisão do acusado, é pelo que se representa'.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).  Caso  amplamente  divulgado  na  mídia
jornalística, inclusive havendo informação pública da prisão do noticiado. Inexistência de elemento
que  aponte  ofensa  direta  aos  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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128. Expediente: 1.15.000.001931/2021-80 - Eletrônico Voto: 3741/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação encaminhada através da Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual a noticiante relata que a sepultura de seu filho, localizada no Cemitério da
Cidade  de  Capistrano/CE,  havia  sido  violada  por  ordem de  sua  tia.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de elemento que aponte ofensa direta aos
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Carência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

129. Expediente: 1.18.000.001493/2021-48 - Eletrônico Voto: 3634/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  feita  através  da  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Um advogado informa, em síntese, o seguinte: (1) estariam à venda na internet duas
obras literárias, que foram traduzidas para o português; (2) a seu ver, instigariam e auxiliariam
pessoas que queiram cometer suicídio. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Não há evidências de que as condutas praticadas causaram lesão direta a bens, serviços
ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do
art. 109, inciso IV, da CF. Ausência, portanto, de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

130. Expediente: 1.26.008.000080/2019-80 - Eletrônico Voto: 3766/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a possível prática dos crimes descritos no art. 171; art. 203 e
art. 355 do CP. Venda de imóveis adjudicados em favor de credores na fase de execução dos
processos trabalhistas;  suposta utilização de ardil,  por parte dos advogados dos reclamantes,
consistente na informação de que a venda seria feita em favor do antigo empregador, por quem os
trabalhadores nutriam respeito, o que ensejou a venda em valor abaixo do preço de adjudicação.
Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se dos autos que, instada
a se  manifestar  a  respeito  da  suposta  fraude  a  direito  trabalhista  do  exequente,  a  Juíza  do
Trabalho concluiu que a execução se encerrou com a satisfação do crédito do trabalhador, o que
se deu com a adjudicação da fração do bem imóvel em seu favor, por iniciativa do credor, sendo,
portanto, ato jurídico perfeito e acabado, não constatando prejuízo à Justiça Trabalhista. De fato,
não se constata a prática do crime de frustração de direito trabalhista praticado em detrimento da
jurisdição federal exercida pela 1ª Vara do Trabalho de Palmares/PE; os elementos contantes dos
autos se amoldam aos crimes de estelionato praticado em detrimento de particular e patrocínio
infiel; isso, porque o advogado do reclamante atuou de forma a ludibriar o seu cliente mediante o
ardil  de  que  a  alienação  se  daria  em favor  do  antigo  proprietário  da  empresa,  quando,  na
realidade, foi constatado que o bem foi vendido a outra pessoa por preço inferior. O caso, pelo
que consta dos autos, envolve interesses exclusivamente particulares (advogado e cliente) e não
há lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Inexistência  de
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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).

131. Expediente: 1.27.003.000168/2021-29 - Eletrônico Voto: 3676/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação apresentada na Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF, a qual noticia possível prática de crimes por parte de G.S.S., que teria invadido
a casa do noticiante, o lesionado e o caluniado. 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).

132. Expediente: 1.29.000.000879/2021-59 - Eletrônico Voto: 3754/2021 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  manifestação  a  qual  noticia  a  existência  de  esquema
fraudulento de pirâmide financeira envolvendo pessoas físicas e jurídicas. Consta dos autos que
empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico que prometia o pagamento de lucros
certos  e  altos  a  interessados  que  lhe  concedessem  empréstimos.  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).

133. Expediente: 1.29.000.002146/2021-59 - Eletrônico Voto: 3686/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a economia popular e/ou estelionato (Lei nº 1.521/51, art.
2º, inciso IX; e CP, art. 171). Representação sigilosa, formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, com narrativa, em síntese, de que determinada pessoa foi vítima de golpe financeiro
junto a uma empresa, a qual prometia rentabilidade de 6% ao dia; foi realizado um depósito de R$
3.000,00 e o montante não foi devolvido; e outras pessoas também foram lesadas. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou os seguintes fundamentos:
(1) os fatos narrados e elementos de prova encaminhados não permitem concluir pela ocorrência
de crime contra o sistema financeiro nacional; trata-se de crime de estelionato ou crime contra a
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economia popular (pirâmide financeira); (2) descrição de promessa de juros exorbitantes (6% ao
dia)  a pretexto  de investimentos;  comprovante de PIX apontando a utilização de ardil  para a
obtenção  da  vantagem  indevida;  competência  da  Justiça  Estadual.  Revisão  do  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32). No caso, ao que tudo indica, trata-se de fraude caracterizada por
oferecer  a  seus  associados  e/ou  investidores  uma  perspectiva  de  lucros,  remuneração  e
benefícios  futuros  irreais,  cujo  pagamento  depende  do  ingresso  de  novos  associados  e/ou
investidores;  utilização de pretextos para aplicar  golpe com o intuito de captar  indevidamente
recursos das vítimas. Fatos que se enquadram, em tese, em crime contra a economia popular
e/ou estelionato. Sem indícios de delito contra o sistema financeiro nacional. Aplicação da Súmula
nº  498/STF.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesse  da  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).

134. Expediente: 1.30.001.002390/2021-91 - Eletrônico Voto: 3778/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação encaminhada através da Sala de Atendimento
ao Cidadão; a noticiante relata que sofreu ameaças por parte do funcionário de uma farmácia,
quando da realização de um compra (CP, art. 147). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª  CCR).  Inexistência  de elemento que aponte ofensa direta aos bens,  serviços ou
interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Carência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

135. Expediente: 1.30.001.002987/2021-35 - Eletrônico Voto: 3621/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício encaminhado pela COR/SR/PF/RJ, a qual narra que
determinada pessoa,  desde a separação em 2018,  vem sendo vítima de supostos crimes de
ameaça, invasão de dispositivo informático, lesão corporal e roubo, praticados em contexto de
violência doméstica e familiar; aponta como autor dos crimes o ex-marido; refere ainda possível
crime de receptação praticado por terceiros que teriam recebido os bens roubados. A Procuradora
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições diante da ausência de elementos que
justifiquem a atribuição do MPF para a persecução penal.  Revisão do declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Trata-se  de  fato  praticado  por  particular  em prejuízo  de  outro
particular e, ao que tudo indica, em contexto de violência doméstica e familiar. Os fatos, portanto,
não se enquadram nas hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109
da CF). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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: 1.30.001.003054/2021-65 - Eletrônico Voto: 3682/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima recebida pelo canal de denúncias da Polícia Federal, a
qual noticia diversas irregularidades que seriam praticadas pelos responsáveis de uma empresa
privada, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro; há descrição de irregularidades que
poderiam caracterizar, em tese, o crime de evasão de divisas, tendo em vista suposta saída ilegal
de dinheiro do país. A Polícia Federal, ao realizar pesquisas sobre as pessoas físicas e jurídicas
mencionadas na representação, inclusive sobre eventuais notícias que tivessem relação com a
narrativa, em fontes abertas e bancos de dados disponíveis, concluiu tratar-se de uma sociedade
empresária  limitada  do  ramo  de  consultoria  em  tecnologia  da  informação,  com  CNPJ  ativo;
observou não haver elementos de como teria se dado, em tese, o crime de evasão de divisas,
sendo que a maioria dos fatos indicaria má gestão da empresa; o que não fixa a competência da
Justiça Federal. Ademais, a narrativa de que 'pessoas de nacionalidade Italiana trafegaram em
voos entre Itália, São Paulo e Rio de Janeiro com maleta de mão com dólares ou Euros' não traria
elementos que permitissem iniciar uma investigação, já que não havia a indicação de nomes,
datas ou valores. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por
entender não haver elementos que indiquem o interesse federal, já que o que se apurou, com as
informações prestadas,  foi  a  possível  ocorrência  de  má  gestão  empresarial  dos  recursos  de
empresa  privada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).  Os  fatos
narrados se referem a condutas, alegadas como ilícitas e atribuídas aos responsáveis legais por
sociedade empresária.  A narrativa  do  manifestante  descreve  gastos,  pagamentos,  compras  e
investimentos, a seu ver, ilegais por parte dos diretores da empresa. Inexistência de elemento que
aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

137. Expediente: 1.36.001.000146/2021-70 - Eletrônico Voto: 3619/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação, na Sala de Atendimento ao Cidadão, para apurar
possível prática do crime de dano (CP, art.  163). O noticiante narra sobre invasão e danos à
Escola Indígena São Vidal, Extensão da Escola Indígena 19 de Abril, localizadas no Município de
Goiatins/TO. Membros da comunidade indígena, ainda não identificados, após mudarem de uma
aldeia para outra,  em razão de um problema entre os seus residentes,  decidiram depredar a
Escola Aldeia São Vidal, levando tábuas e outros materiais para a Aldeia Betânia, além de terem
tocado  fogo  nas  casas  e  jogado  documentos  da  Escola  no  chão.  Revisão  do  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Trata-se de fato praticado, em tese, por membros de uma
comunidade indígena em prejuízo de Escola Pública Estadual, conforme indicação do Procurador
oficiante, e de bens de outros indígenas. Nesses termos, ao que tudo indica, o caso não envolve a
cultura indígena, disputas de interesses referentes à comunidade indígena e não atenta contra
direitos indígenas previstos no art. 231 da CF (organização social, costumes, línguas, crenças,
tradições, bem como direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam). A hipótese,
portanto, não se enquadra na regra do art. 109 da CF. Ademais, nos termos da Súmula nº 140 do
STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como
autor ou vítima. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Considerando que o
caso  versa,  também,  sobre  eventual  conflito  entre  membros  de  comunidades  indígenas,
adequada  a  expedição  de  comunicação  à  6ª  CCR  para  conhecimento  e  providências.
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: 1.24.000.001032/2021-78 - Eletrônico Voto: 3779/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de  fato.  O  Conselho  Regional  de  Corretores  de  Imóveis  da  21ª  Região  '  CRECI/PB
comunica  que  tem  recebido  reiteradas  denúncias  em  desfavor  dos  dois  investigados,  que
estariam  se  apresentando  como  Correspondentes  Bancários  vinculados  à  Caixa  Econômica
Federal, prospectando clientes e realizando vendas de imóveis por valores abaixo dos praticados
pelo  mercado habitacional,  por  intermédio  de empresa  de  assessoria  comercial  e  imobiliária.
Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  171  do  CP.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se que o suposto crime teria alcançado exclusivamente o
patrimônio particular das vítimas; não há notícia de prejuízo sofrido pela CEF. Nesse contexto,
tem-se que a lesão à Caixa Econômica Federal apta a justificar a competência da Justiça Federal
deve ser direta e não meramente reflexa; a utilização do nome da CEF para a prática de golpes
por pessoas sem qualquer relação com o banco não é suficiente para fixar a atribuição federal
para o caso. Eventual crime foi praticado por particular em prejuízo de particular. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

139. Expediente: JF/PE-0800934-74.2020.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3681/2021 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades e a prática dos
crimes de uso de documento falso e  adulteração  de sinal  identificador  de veículo  automotor,
previstos no art. 304 e art. 311 do CP; constatou-se que o veículo TOYOTA/COROLLA XE120FL,
cor  prata,  placas  QKS  0239/PE,  abordado  pela  PRF  em  São  Caitano/PE  e  conduzido  pelo
investigado,  apresentava  sinais  de  adulteração  no  número  do  chassi,  falsificação  de  duas
etiquetas e supressão de outras tantas, e estava trafegando com o CRLV falsificado, fato ocorrido
em 13-06-2018. 1) Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Perícia realizada no documento CRLV apresentado aos
policiais  federais  constatou  a  inexistência  de  falsidade  material  ou  ideológica  do  documento.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 3) Possível prática do crime
de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não evidencia fato praticado em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de transnacionalidade
da  conduta.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: NF 1.29.011.000087/2018-
50, 713ª sessão ordinária, unanimidade. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

140. Expediente: 1.15.002.000276/2021-22 - Eletrônico Voto: 3585/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão de que uma igreja, a qual pertenceu o representante, obriga os membros a venderem
produtos sem nenhum tipo de remuneração; ainda, os membros são também obrigados a realizar
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tarefas  domésticas  não  remuneradas;  os  atos  ilícitos  foram imputados a determinado pastor;
informou que as vítimas eram, na maioria, jovens que frequentavam a igreja, os quais, nas suas
palavras "lavam a igreja, limpam banheiros e têm de vender coisas para a instituição". 1) Suposta
prática  do  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos,
pelos seguintes fundamentos: (1) do cotejo entre o relato do representante e o que o legislador e
a doutrina entendem por configuração de exploração laboral  da pessoa humana em condição
análoga à de escravo, tem-se claro que nenhum dos elementos caracterizadores desse ilícito se
fazem  presentes  no  caso  vertente;  (2)  mencionada  praxe,  conquanto  ilícita  e  passível  de
responsabilização dos responsáveis na seara trabalhista ou até mesmo cível, não configura, per
si, ilícito penal, de forma que não subsiste objeto viável ao prosseguimento do procedimento em
epígrafe, o qual foi instaurado com o objetivo de instrumentalizar a apuração da prática de ilícito
penal.  De fato,  pelas indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, não restou
demonstrada a ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo. Sem elementos
capazes  de  demonstrar  a  existência  de  trabalhos  forçados,  jornada  exaustiva,  restrição  da
liberdade de locomoção em razão de dívida com o empregador e/ou condições degradantes de
trabalho. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 2)
Possível descumprimento de normas trabalhistas, pois a conduta praticada pelo pastor da igreja
pode ter atingido número considerável de pessoas. O Procurador oficiante promoveu o declínio de
atribuições  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  (MPT);  apresentou,  em  síntese,  os  seguintes
fundamentos: (1) possibilidade de o pastor da igreja estar se utilizando da condição de superior
espiritual  para  repassar  a  alguns  fiéis,  sobretudo,  os  mais  jovens,  o  exercício  de  tarefas  de
limpeza e manutenção do templo que, a depender da coexistência de alteridade, subordinação,
pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, pode ensejar a caracterização de uma relação
laboral, que estaria se desenrolando em descumprimento às normas trabalhistas, na medida em
que revestida de um falso manto de trabalho voluntário de fiéis; (2) esse descumprimento de
normas  trabalhistas  pode  ter  vitimado  número  considerável  de  pessoas,  sobretudo,  jovens.
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de elementos mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Trata-se,
a priori, de irregularidades restritas ao âmbito trabalhista. Necessidade de análise do feito pelo
MPT. Caso, eventualmente, o MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal, o MPF será
comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de
cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

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

141. Expediente: 1.28.000.001354/2021-78 - Eletrônico Voto: 3635/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato instaurada inicialmente perante o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte  comunicando  locações/vendas  e  ocupações  irregulares  de  imóveis  adquiridos  por
particulares  por  meio  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV)  do  Governo  Federal.
Declínio  de  Atribuições  pelo  Promotor  de  Justiça,  aduzindo  que  o  programa habitacional  em
apreço é veiculado pelo Governo Federal e custeado com verbas federais. Conflito de Atribuição
suscitado  pelo  Procurador  oficiante  na  PR/RN,  asseverando  que  não  compete  ao  Ministério
Público Federal atuar nas irregularidades que não importem em mácula quanto à aplicação dos
recursos do PMCMV ou quanto à  seleção primária  dos beneficiários.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) Condutas que, embora ilícitas do ponto de vista
contratual, não geram prejuízos à instituição financeira. 2) O patrimônio do fundo instituído pela
Lei  nº  10.188/11,  notadamente os bens imóveis,  não se confunde com o acervo  da CEF.  3)
Interesse, na hipótese, que recai sobre o particular beneficiário do imóvel ou daqueles envolvidos
com a  venda/locação irregular.  4)  Incidência  do Enunciado  nº  82  da  2ª  CCR:  'A negociação
irregular de imóvel adquirido de forma lícita por meio do Programa Minha Casa Minha Vida é
passível  de  medidas  no  âmbito  cível  a  serem adotadas  pelo  agente  financiador,  inclusive  a
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retomada do imóvel, mas, na esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, eventuais
vítimas do crime de estelionato (CP, art.  171), não havendo lesão direta e específica a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades que justifique a atribuição do Ministério
Público  Federal.  5)  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público  Estadual.  6)
Ratificação, por este Colegiado, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para persecução
de eventuais  ilícitos,  nos  termos do  Enunciado  nº  15  da  Portaria  PGR/MPF nº  732/2017.  7)
Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pelo Conselho
Nacional do Ministério Público 8) Encaminhamento dos autos ao CNMP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições,
nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação de Arquivamento

142. Expediente: JF/CRI/SC-5014219-
36.2019.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 3763/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86. Consta dos autos que os investigados A.F. e C.F.M.F., para efetuar a compra de imóvel
junto  a  construtora,  requereram  financiamento  habitacional  à  Caixa  Econômica  Federal;
informaram valor superior ao que havia sido acordado para a compra do imóvel; conforme consta
da  promoção  de  arquivamento,  os  compradores  haviam  acordado  o  financiamento  de  R$
60.000,00, mas, em ajuste com o proprietário da construtora (vendedora), decidiram modificar o
valor  a  ser  financiado  para  R$  93.300,00.  A  Polícia  Federal  realizou  o  indiciamento  dos
compradores, do vendedor e dos corretores de imóvel que participaram do negócio. O Procurador
da República oficiante entendeu que, quanto aos corretores de imóvel M.R.V.F. e D.B.M., não se
observa o dolo de fraudar os documentos usados para consecução do financiamento; os referidos
corretores, M.R.V.F. e D.B.M., em sede policial, declararam que os valores contratados a maior no
financiamento atenderam aos interesses dos compradores A.F. e C.F.M.F. e aos interesses da
construtora vendedora; os corretores não participaram da elaboração do contrato utilizado para
consecução do financiamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelo
que consta dos autos, não se verifica a participação dos corretores de imóvel M.R.V.F. e D.B.M.
na possível fraude praticada para consecução do financiamento. Homologação do arquivamento
quanto a esses investigados.

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

143. Expediente: JF/FLR-1002134-36.2020.4.01.4003-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3629/2021 Origem: GABPRM1-DMS - DANIEL
MEDEIROS SANTOS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime tipificado no art. 339 do
CP (denunciação caluniosa). O investigado teria comparecido perante a Promotoria Eleitoral da
77ª Zona Eleitoral - Arraial/PI, em 1º-10-2016, e informado suposta compra de votos em favor de
um dos candidatos a Prefeito à época; o que ensejou à propositura de uma Ação Cautelar; esta foi
arquivada  por  não  se  confirmar  a  noticiada  compra  de  votos.  Consta  dos  autos  Termo  de
declarações  do  ora  indiciado,  em síntese,  o  seguinte:  (1)  confirmou  o  teor  das  declarações
prestadas na Promotoria de Justiça em Arraial/PI, no ano de 2016, referente a uma denúncia de
compra de votos, realizada pelo candidato a Prefeito; (2) confirmou que trabalhou como cabo
eleitoral para outro candidato a Prefeito por Arraial/PI, e que é filiado ao PSD; (3) não foi a mando
dele que procurou a Promotoria; (4) não se arrependeu dos fatos que noticiou, visto que eram
verdadeiros na época, e esclareceu que em nenhum momento procurou acusar injustamente o
então  candidato  a  Prefeito  N.P.,  com  quem  mantém  uma  relação  de  amizade.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de denunciação caluniosa exige os seguintes
elementos  para  sua  configuração:  a)  a  imputação  de  crime  ou  contravenção;  b)  vítima
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determinada; c) a consciência da inocência da vítima; e d) a instauração de investigação policial,
processo  judicial,  investigação  administrativa,  inquérito  civil  ou  ação  de  improbidade
administrativa. O crime de denunciação caluniosa exige para sua configuração o dolo do agente
de imputar a outrem a prática de fato definido como crime, sabendo que é inocente. O elemento
subjetivo do tipo penal é o dolo direto, pois o dispositivo exige a ciência do agente acerca da
inocência da vítima. Após a investigação por parte da autoridade policial, não foram encontrados
sólidos elementos de convicção que indiquem a perpetração da denunciação caluniosa. Não há
viabilidade para a continuidade da persecução penal por ausência de materialidade/insuficiência
de provas. 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).

144. Expediente: JF/PSA-1003965-82.2021.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3736/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
CARLOS MOTTA NORONHA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato majorado (art.
171, § 3º, do CP), tendo em vista a informação de ocorrência de simulações de demissões de 3
(três) funcionários,  em uma empresa pertencente a grupo criminoso investigado na 'Operação
Canaã' (investigação iniciada em 2018 para apurar crimes de redução de pessoas à condição
análoga  à  de  escravo,  de  tráfico  de  pessoas,  estelionato,  organização  criminosa,  falsidade
ideológica e lavagem de dinheiro, que teriam sido cometidos por líderes de uma seita religiosa
que atuava em municípios mineiros, baianos e paulistas), para recebimento indevido de seguro-
desemprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas
apontaram que, apesar de os investigados terem sido admitidos e demitidos em empresas do
grupo criminoso por mais de uma vez, observou-se que não houve concomitância entre o período
de trabalho e o período de recebimento de seguro-desemprego. Ademais, o lapso de tempo entre
uma  admissão  e  demissão,  com  posterior  recebimento  de  seguro-desemprego,  foi  sempre
superior  a  6  meses;  e,  em algumas  oportunidades,  superior  a  1  ano.  Em princípio,  não  há
elementos para afirmar a fraude ao seguro-desemprego, quando, aparentemente, parecem ter
sido  observadas  as  regras  de  concessão.  Ausência  de  indícios  suficientes  materialidade.
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).

145. Expediente: JF/PSA-1004521-84.2021.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3775/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
CARLOS MOTTA NORONHA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito  policial,  instaurado  para  apurar  crime  de  falsidade  ideológica;  o  fato,  consistiu,
basicamente  no  seguinte:  equipe  da  PRF  abordou  motorista  que  apresentou  à  fiscalização
documento de Autorização Especial de Transporta (AET), na qual estava declarado que carregava
37  toneladas,  sendo  que  a  soma  das  cargas  registradas  nas  DANFES  era  38,6  toneladas.
Ademais, na AET estava declarado PBTC 57 toneladas, ao passo que o somatório dos pesos das
cargas expressos nas DANFES com os pesos expressos nas plaquetas dos veículos totalizava
PBTC de 58,6 toneladas.  Portanto,  inferiu-se que a AET teria sido preenchida com valores a
menor, de modo a enquadrar aquele transporte de carga aos limites estabelecidos pela Resolução
nº  01/2020  do  DNIT.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Requisitou-se  à
autoridade policial diligências adicionais consistentes em solicitar ao DNIT a quantidade de AET's
expedidas pela empresa investigada no ano de 2020 e o levantamento de outros boletins de
ocorrência  eventualmente  lavrados  contra  a  empresa  ideologicamente  falsas.  Conforme
informações do DNIT, foram emitidos 1.013 AET's. Já a PRF informa que não foram encontrados
outros boletins de ocorrência. Ouvido, o sócio da empresa declarou que eventual lançamento, a
menor, no peso das cargas dos transformadores provavelmente ocorreu em razão de haver uma
certa imprecisão no que tange à quantidade de óleo neles inserida para o transporte. Como bem
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pontuou  o  Procurador  da  República  oficiante,  a  versão  apresentada  pelo  investigado  e
corroborada  por  outros  depoimentos,  mostra-se  verossímil.  No  caso,  os  elementos  coligidos
apontam para  equívoco e não dolo  de  cometer  o  crime de falsidade  ideológica.  Isto  porque,
conforme informações obtidas junto ao DNIT, somente no ano passado a empresa emitiu 1.013
AET's. É certo que, conforme informações obtidas junto à PRF, somente em duas oportunidades
constataram-se divergências entre o preenchimento da AET e a realidade dos fatos. Assim, dada
a evidente ausência de dolo, não se justifica o prosseguimento da investigação. Homologação do
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

146. Expediente: JF-PT-0800690-42.2020.4.05.8205-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3744/2021 Origem: GABPRM1-DGF - DJALMA
GUSMAO FEITOSA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DO  ART.  149  DO  CP.  CONDIÇÕES  DEGRADANTES  DE
TRABALHO.  REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar
a ocorrência do crime previsto no art. 149 do CP, tendo em vista a fiscalização coordenada pela
Divisão  de  Fiscalização  para  Erradicação  do  Trabalho  Escravo  do  Ministério  da  Economia,
realizada em um sítio localizado na zona rural do Município de Junco do Seridó/PB. 2. Segundo o
relatório  de  fiscalização,  o  sítio  seria  local  de  atividades  de  empresa  de  minério,  onde  se
constatou a existência de 4 (quatro) trabalhadores em atividades de extração manual de caulim,
em condições de vida e de trabalho degradantes. 3. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inc. IV). 4. Apesar do proprietário da citada empresa ter sido apontado como responsável pela
situação degradante dos trabalhadores, verifica-se dos autos que os fatos não configuram o crime
de condição análoga a de escravo.  5.  A situação dos autos pode ser  resumida e muito bem
elucidada a partir do depoimento de um dos trabalhadores, que foi confirmada pelos outros três,
que assim declarou: 'QUE iniciou os trabalhos na extração de caulim no Sítio Galo Branco, zona
rural de Junco do Seridó/PB, mais ou menos uns 4 meses antes da fiscalização ocorrida, ou seja,
no início do ano de 2019; QUE começou, inicialmente sozinho, a procurar locais naquela zona
rural da região onde pudesse haver presença de caulim em quantidade suficiente para extração,
atividade que é comum naquela  região;  QUE após procurar,  identificou um local  com grande
quantidade de caulim, no interior  do Sítio Galo Branco, perto da divisa com o estado do Rio
Grande do Norte; QUE então pediu autorização ao proprietário do imóvel, que conhece por J.,
para extrair o caulim em suas terras, ficando acertado que lhe pagaria uma "conga" no valor de R$
15,00 por carrada de caulim extraído; QUE então chamou J., M., e J., para ajudarem o declarante
nesta extração de caulim; QUE contatou uma pessoa de nome D., que é um dentre as várias
pessoas que compram caulim naquela região, e ficou acertado que este pegaria, de caminhão, o
caulim extraído pelo declarante e os outros,  ficando acertado o valor de R$ 140,00 reais  por
carrada; QUE a partir de então, todos os dias, de segunda a sexta, D. ia com o caminhão ao local
da extração, e então o declarante e os outros três carregavam o caminhão com o caulim utilizando
pás; QUE dos R$140,00 reais recebidos, ainda pagava R$ 15,00 para J. a título de "conga" e mais
R$ 10,00 pelo aluguel do guincho, também por carrada; [...]; QUE afirma que ninguém contratou o
declarante, tendo este ido realizar os serviços por conta própria; QUE afirma que vendia para D.,
porque fez um acordo com este, mas caso este não quisesse mais o caulim, iria continuar a fazer
o  serviço  e  iria  procurar  outra  pessoa  que  pudesse  comprar'.  6.  Além disso,  os  outros  três
trabalhadores afirmaram não haver qualquer restrição de locomoção; que quando não queriam
trabalhar simplesmente não compareciam; e que não tinham patrão, sendo que o dinheiro ganho
pela  empreitada  era  dividido  igualmente  entre  os  quatro.  7.  Por  sua  vez,  o  autuado  J.O.L.,
proprietário da empresa, confirmou a versão apresentada pelos trabalhadores e esclareceu que
não era proprietário do sítio; que os trabalhadores em questão nunca foram seus empregados e
nem chegou a conhecê-los; que comprava o caulim de várias pessoas, intermediários, pessoas
que chegavam com caminhão carregado de matéria-prima na porta de sua empresa, não sabendo
nunca  informar  quem  eram  as  pessoas  que  teriam  extraído  aquele  caulim.  8.  Sobre  a
configuração do delito do artigo 149 do CP, manifestou-se o STF, no sentido de que 'se até nas
cidades  brasileiras  mais  desenvolvidas  não  é  difícil  encontrar  problemas  de  inadequação  da
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estrutura  de  trabalho  e  de  condições  desfavoráveis  de  higiene  e  saúde  pessoal  para  os
empregados,  que dirá nos rincões da nação. Conquanto seja desejável  que os trabalhadores
possam exercer a atividade dentro de padrões mínimos de cuidados, amparados pela legislação
de rigor, é preciso atentar para a realidade vivida no interior do país' (Min. Gilmar Mendes - RE
398.041/PA). 9. Observe-se que os trabalhadores realizavam a mineração por iniciativa própria;
não  possuíam  patrão;  recebiam  por  produção;  sem  obrigatoriedade  de  jornada;  não  havia
restrição de  locomoção,  trabalhos  forçados ou servidão  por  dívidas.  Dessa forma,  apesar  da
situação lamentável e censurável a qual os trabalhadores estavam expostos, não se verifica dos
autos os elementos caracterizadores do crime previsto no art. 149 do CP. 10. Por fim, quanto a
suposta ocorrência de crime do art. 2º da Lei 8176, devido a extração de minério sem autorização,
não se verifica utilidade na remessa da notícia ao DNMP para fiscalização; consta informação nos
autos que após a fiscalização efetuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a atividade foi
encerrada. Ademais, cumpre salientar que os envolvidos diretos na extração são pessoas que
vivem em situação de miserabilidade extrema. 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).

147. Expediente: 1.00.000.014178/2021-15  –
Eletrônico
(Autos nº 2020/325064) 

Voto: 3670/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal Eleitoral instaurado para apurar possível  prática do crime
previsto  no  art.  354-A do  Código  Eleitoral.  Consta  dos  autos  que  o  candidato  ao  cargo  de
Deputado Federal nas eleições de 2018, J.G.S.F., teve suas contas desaprovadas pela Justiça
Eleitoral,  com  determinação  de  devolução  do  montante  de  R$  3.000,00,  diante  da  não
comprovação da aplicação do referido valor na campanha eleitoral;  quantia oriunda do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. O investigado esclareceu como foram empregados os
valores recebidos do Fundo Eleitoral; explicitou que não houve apropriação indevida da quantia e
juntando documentos comprobatórios de gastos com refeições e combustíveis,  totalizando R$
2.854,57. Assim, restou pendente de comprovação o gasto de R$ 145,43. A Promotora Eleitoral
oficiante entendeu que não restaram suficientemente comprovados os fatos ora investigados; não
há elementos mínimos quanto à autoria e materialidade delitiva, hábeis a ensejar o ajuizamento
de ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, tendo em vista
que o investigado logrou comprovar  o  gasto  de quase a totalidade dos valores recebidos do
Fundo Eleitoral em sua campanha, não há motivo para dar prosseguimento à persecução penal.
Mostra-se cabível a aplicação do princípio da insignificância quanto aos valores sobre os quais
não  houve  comprovação  de  aplicação  na  campanha  eleitoral  (R$  145,43).  Homologação  do
arquivamento.

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

148. Expediente: 1.03.000.001045/2021-77  –
Eletrônico
(NF Eleitoral n° 38.1306.0000002/2021-1)

Voto: 3630/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª
REGIÃO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime de falsidade documental. Representação na
qual o interessado aponta possível falsificação de documento público por parte de um candidato
ao cargo de Vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O noticiante não
aponta sequer a existência do documento supostamente falso; menciona que ele pode, ou não,
existir,  mas  que  se  existir  é  falso;  limita-se  a  aludir  a  'fonte  verdadeira'.  Noticiante  não  foi
encontrado para ciência.  Ausência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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149. Expediente: 1.11.000.001438/2020-28 - Eletrônico Voto: 3674/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia da NF 1.11.000.000714/2020-31, instaurada em razão
de representação na qual o noticiante relata possível fraude no ingresso na Universidade Federal
de Alagoas ' UFAL, por meio do sistema de cotas raciais; candidato aprovado no SISU2016.1, por
meio da Reserva de Vagas para Cotas ' Demanda 4 (Candidatos autodeclarados pretos, pardos
ou indígenas, independentemente da renda), seria 'nitidamente branco'. A UFAL esclareceu que
não considera razoável qualquer espécie de avaliação posterior em processos seletivos anteriores
a  2019.1,  quando  o  critério  para  o  preenchimento  das  cotas  era,  além  da  pontuação,  a
autodeclaração; em relação ao ingresso dos cotistas a partir de 2019.1, após a criação do sistema
de validação, deverá ser acatado o julgamento realizado pela Comissão de Heteroidentificação.
Sobre isso, a Procuradora da República oficiante destacou que, até 2016, não havia previsão
legal  de  quaisquer  critérios  (fenotípicos,  genotípicos  ou  de  qualquer  outra  natureza)  para  a
identificação de pardos, negros ou índios; não havia etapa de comprovação de veracidade da
autodeclaração. Assim, a Procuradora da República oficiante concluiu que se o critério eleito pela
legislação para fins de concorrência em vagas reservadas para PPI, em concurso vestibular, era
puramente  a  autodeclaração,  impossível  será  falar  na  prática  de  falsidade  ideológica  dolosa,
porquanto não haverá balizas para o confronto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Cabe homologar o arquivamento por outro fundamento. Não parece razoável dar à
'autodeclaração'  presunção  absoluta  de  veracidade  (jure  et  de  jure).  Trata-se  de  presunção
relativa (juris tantum). A declaração deve ser considerada como válida, até prova em contrário.
Com efeito,  no caso  de a  UFAL constatar  a  irregularidade  noticiada,  no  âmbito  de processo
administrativo, poderá encaminhar os resultados ao MPF. Desta forma, não se torna razoável e
oportuno  dar  prosseguimento  no  âmbito  criminal  para  apuração  sobre  eventual  fraude  para
ingresso na Universidade por meio do sistema de cotas, neste momento. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

150. Expediente: 1.13.000.001246/2021-28 - Eletrônico Voto: 3647/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de infração de medida sanitária
preventiva (CP, art. 268). Encaminhamento de ofício, oriundo da Diretoria da Seção Judiciária do
Amazonas, com cópia de sindicância realizada contra um servidor público, por conduta perpetrada
em 04-01-2021. Segundo os autos, o servidor público, Agente de Segurança, lotado na 4ª Vara
Federal, descumpriu normas internas da Diretoria da Seção Judiciária do Amazonas e legislações
sanitárias, que determinavam o uso obrigatório de máscara facial nas dependências do local, com
o  objetivo  de  mitigar  e/ou  impedir  contaminações  pela  Covid-19.  O  servidor  confessou  ter
transitado  no  Fórum sem máscara,  em 04-01-2021;  ressalvou  que  se  tratava  de  período  de
recesso  forense,  no  qual  poucas  pessoas  transitavam  no  prédio;  aduziu  que  sente  muito
desconforto com o uso de máscaras, inclusive em decorrência da hipertensão; e, por isso, tirou-a
enquanto estava sozinho em gabinete, guardando-a em um livro; posteriormente, após contato
com  a  esposa,  desceu  do  prédio  e  esqueceu  de  recolocá-la;  reconheceu  sua  negligência;
ressaltou  que permaneceu sozinho  em todo  o  caminho;  disse  que  se  tratou  de fato  isolado,
decorrente do esquecimento, que trabalha há vinte e três anos junto à 4ª Vara Federal sem que
tenha  ocorrido  problemas  similares  e  que  utiliza  máscara  normalmente.  O  membro  do  MPF
oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos:
(1) em que pese ter havido o descumprimento da recomendação do uso de máscara, inclusive
confissão do servidor, na ótica ministerial, tal fato não constitui crime, já que o tipo penal exige
descumprimento a determinação de forma dolosa;  e,  no contexto delineado nos autos,  houve
comportamento culposo; (2) as repercussões do fato no âmbito administrativo estão em curso,
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conforme informações da Diretoria do Foro, podendo redundar em sanção, no sentir ministerial,
adequada; (3) não há previsão legal de punição do tipo penal em análise na modalidade culposa
e, ainda, não houve ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, diante das peculiaridades do caso.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pratica o crime de infração de medida
sanitária preventiva, previsto no art. 268 do CP, aquele que descumprir determinações do Poder
Público  que  vise  impedir  a  introdução ou  a  propagação da  Covid-19,  desde  que  descumpra
dolosamente, ainda que não acarrete nenhum resultado concreto. Contudo, na hipótese, não foi
possível  aferir  o  comportamento doloso do  agente.  Ao que tudo  indica,  tratou-se  de conduta
culposa e sem repercussão direta/imediata na esfera criminal. Inexistência de dolo. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

151. Expediente: 1.14.000.001654/2021-42 - Eletrônico Voto: 3746/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo consta dos autos,  o manifestante
possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool,  tendo
realizado tratamento médico-ambulatorial no Centro de Tratamento e Acolhimento de Alcoolistas-
CATA -  do  Hospital  Irmã  Dulce,  entre  07-06-2021  e  30-06-2021.  Durante  o  período  de  seu
tratamento de saúde, ele esteve afastado da empresa em que trabalhava. Ainda, durante este
período,  esteve  também  recebendo  as  parcelas  do  benefício  previdenciário  referente  à
constatação de incapacidade laborativa para as funções de telemarketing. Contudo, em 08-07-
2021, ao se dirigir à Central da empresa em que trabalhava, para realização de exames médicos,
lhe teria sido negado atendimento pela médica assistente, com indicação de que procurasse o
INSS. Por entender ter sido vítima de crimes contra a saúde pública e de abuso de autoridade por
parte da médica responsável por seu atendimento, busca a intervenção do Mistério Público a fim
de solucionar a controvérsia. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender não ter havido conduta ilegal, envolvendo o caso questões laborais, já tendo inclusive
informação de abertura de IC no âmbito do MPT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Verifica-se pelos documentos acostados, que o manifestante enviou e-mails com sua
irresignação  para  o  MPT,  MPE  e  Ouvidoria  do  INSS,  tendo  o  MPE  indeferido  autuação  de
procedimento, bem como abriu um Boletim de Ocorrência perante a Polícia Civil. Primeiramente,
não há que se falar em abuso de autoridade perpetrado pela médica em questão, uma vez que,
face ao art.  2º,  da Lei nº 13.869/2019, somente pode ser sujeito ativo do crime de abuso de
autoridade 'agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território
(...)'. Igualmente, os fatos não se enquadram nos tipos do crime contra a saúde pública, descritos
no Título VIII, Capítulo III, Parte Especial, do CP. Além do mais, quanto ao benefício previdenciário
que afirma ter direito, já há uma ação ajuizada pelo representante. Inexistência de materialidade
delitiva apta a justificar o prosseguimento de investigações no âmbito criminal. Homologação do
arquivamento.

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

152. Expediente: 1.14.000.001737/2021-31 - Eletrônico Voto: 3752/2021 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).  Determinado  mutuário  firmou  contrato  de  financiamento  de  R$  4.000,00  para
aquisição de estacas, mudas de maracujá e de adubo e defensivos e não aplicou a totalidade do
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crédito  nos  itens  financiados.  Durante  investigação,  soube-se  que  o  mutuário  já  realizou  o
ressarcimento de R$ 4.055,54. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito,
sob os seguintes fundamentos: (1) conforme relatado pela Instituição Financeira, o representado
já  ressarciu  ao  Banco  o  valor  do  financiamento,  não  remanescendo  prejuízo  ao  BNB;  (2)  a
restituição dos valores impõe dúvida relevante quanto ao dolo; o financiamento foi obtido de forma
lícita e regular e, ainda, durante as apurações administrativas para verificar o cumprimento da
finalidade do crédito, o mutuário devolveu os valores; ao ressarcir o valor ainda na investigação
promovida pela Instituição Financeira, é factível que não tenha havido a intenção deliberada de
não cumprir o objetivo do financiamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência, na hipótese, de elementos que permitam concluir que o mutuário utilizou-se de meio
fraudulento  para  obter  o  referido  financiamento.  Possibilidade  de  responsabilização  cível  e
administrativa, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos
junto à Instituição Financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta.
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª CCR: NF n°
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-
19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Ainda, informação de que o mutuário já realizou o
ressarcimento  de  R$  4.055,54.  Eventual  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  não
configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

153. Expediente: 1.14.000.001740/2021-55 - Eletrônico Voto: 3776/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato, instaurada a partir de correspondência encaminhada por pessoa que se encontra
encarcerada, na qual relata irregularidades no curso do processo em que é réu pela prática de
crime de trânsito (homicídio culposo). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Inexistência de elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou
de suas  entidades autárquicas  ou  empresas  públicas.  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Registra-
se que a autoridade policial já comunicou ao Ministério Público Estadual; anexou as peças da
comunicação. Não há necessidade do declínio de atribuições. Homologação do 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. Expediente: 1.14.000.001899/2018-74 Voto: 3672/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  a  realização  de  investigações
complementares ao Inquérito Policial  1014/2016. O referido inquérito apurou o envio ilegal do
menor T.O.G. para a França, em 02-08-2016, sem o consentimento de sua mãe (brasileira); o pai
do menor, J.M.M.G., era francês e faleceu em 31-07-2016; o pai e a mãe do menor estavam
divorciados;  a  madrasta  do menor  foi  denunciada pela  prática  do crime previsto  no art.  239,
parágrafo  único,  da Lei  nº  8.069/90,  por  ter  promovido a saída do menor do Brasil;  ela  teria
providenciado e utilizado autorização de viagem internacional falsificada. Em depoimento prestado
no  âmbito  do  inquérito  policial,  a  madrasta  relatou  que  (1)  a  tia  do  menor,  D.G.,  tinha
conhecimento de que seriam utilizados documentos falsos para viabilizar a saída do menor do
Brasil; e que (2) o tio do menor, C.G., teria comprado a passagem aérea utilizada pelo menor.
Diante dessas informações, foi determinada a instauração deste procedimento, a fim de apurar a
participação de D.G. e C.G. na prática do crime previsto no art. 239, parágrafo único, da Lei nº
8.069/90. Tendo em vista que os investigados não residem no Brasil, houve o pedido de auxilio
por parte da Secretaria de Cooperação Internacional às autoridades francesas. A Secretaria de
Cooperação Internacional encaminhou ao 5º Ofício Criminal da PR/BA os documentos resultantes
do cumprimento do pedido pelas autoridades rogadas, dentre eles, os termos de inquirição de
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C.G., D.G. e T.O.G., que foram objeto de tradução. Em relação a C.G., este afirmou que a ida do
menor para a França aconteceu a pedido do próprio menor; que não sabia que a genitora do
menor não havia autorizado sua saída do Brasil; que não sabia que seriam utilizados documentos
falsos para viabilizar a saída do menor. No que toca a D.G., esta afirmou que era a vontade do pai
do menor,  J.M.M.G.,  que o menor  fosse morar  na França;  que a mãe do menor não estava
cuidando dele; que não sabia que seria preciso usar documentos falsos para permitir a saída do
menor do Brasil. Por fim, o menor T.O.G. afirmou que queria ir para a França, morar com a tia
D.G.; que a mudança havia sido planejada antes do falecimento do pai; que, tendo em vista que
sua mãe poderia recusar assinar a autorização, sua madrasta disse que daria um jeito para tirá-lo
do país; que, como queria sair do Brasil, aceitou a proposta; que não queria morar com sua mãe
porque, naquela época, não tinha um bom relacionamento com ela; que sua partida para a França
foi totalmente voluntária e não sofreu coerção; que, desde a sua chegada na França, vive com sua
tia D.G.; que nunca lhe faltou nada. Diante disso, o Procurador da República oficiante entendeu
que não ficou demonstrada a participação de D.G. e C.G. na fraude que resultou na ida do menor
à França. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, os depoimentos não
indicam que os investigados tinham conhecimento da falsificação da autorização para viagem
internacional; nem que a madrasta do menor estaria praticando crime ao viabilizar a ida do menor
à França. Ausência de indícios da participação dos investigados no crime previsto no art. 239,
parágrafo único, 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).

155. Expediente: 1.19.000.000661/2021-41 - Eletrônico Voto: 3773/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça da Comarca de
São Domingos/MA, o qual informa, em síntese, o seguinte: (1) notícia fornecida por particular
quanto ao óbito de suposta segurada do INSS, ocorrido em 04-07-2020; (2) e sobre a suposta
continuidade no recebimento de beneficio de aposentadoria  da falecida,  por parte de terceira
pessoa. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP). Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  despeito  das  diligências  realizadas,  não  foi  possível  obter
complementação referente aos fatos noticiados, tendo em vista que o noticiante não foi localizado.
E não foi possível obter maiores informações sobre os fatos e o noticiante junto à Promotoria de
Justiça de São Domingos/MA, responsável pelo envio da notícia ao MPF. Igualmente, em tentativa
de identificar eventuais dados da suposta beneficiária junto ao INSS, esse consignou não ter sido
localizado benefício com os dados fornecidos, em nome da suposta segurada, nascida em 25-03-
1945. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento das
investigações. 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).

156. Expediente: 1.22.000.002345/2021-18 - Eletrônico Voto: 3631/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato, a qual narra, em síntese, os seguintes fatos: (1) a existência de um perfil na rede
social Instagram, o qual estaria incitando as pessoas a se manifestarem na porta do 12º BI do
Exército; (2) seu líder utilizaria vestimenta e símbolos do Exército para promoção pessoal; posta
fotos com armas e pedindo intervenção militar; tudo com o conhecimento do Exército no local (3) é
de conhecimento público que existiriam tenentes-coronéis da reserva também no movimento; (4)
estariam  aglomerados  desde  14-03-2021  na  porta  do  Exército,  causando  aglomeração,
interrupções  do  trânsito  e  ultrajando  a  bandeira  e  outros  símbolos  nacionais.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O STF,  em uma interpretação  sistemática  da  Lei  nº
7.170/83,  tem manifestado o entendimento de que a tipificação de crime contra  a  segurança
nacional  não  ocorre  com  a  mera  adequação  típica  da  conduta,  objetivamente  considerada.
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Segundo o Supremo Tribunal Federal, a partir da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83,
extraem-se dois requisitos para a tipificação delituosa, sendo um de ordem subjetiva e o outro de
ordem objetiva, a saber, respectivamente: (i) a motivação e objetivos políticos do agente; e (ii) a
lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e
democrático,  à  Federação  ou  ao  Estado  de  Direito  (RC  1472/MG,  de  25/05/2016).  No  caso
concreto, a representação foi instruída com prints do perfil do usuário no aplicativo Instagram. As
imagens acostadas aos autos não permitem afirmar a prática de ilícitos. A partir das imagens
reproduzidas, não há fatos que se enquadrem nos tipos penais da Lei n° 7.170/83. Conforme se
observa pela missiva encaminhada pelo Comandante do 12° Batalhão de Infantaria, as pessoas
acampadas em frente promovem manifestações políticas. Não foi comprovada a existência de
pedidos de intervenção militar. Opiniões e palavras que não se enquadram nos crimes contra a
segurança nacional; fatos que não atingem a segurança nacional, em sentido amplo, além da
segurança, a paz e a incolumidade pública, em sentido estrito. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

157. Expediente: 1.22.004.000142/2019-32 - Eletrônico Voto: 3740/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de relato encaminhado a Sala de Atendimento ao Cidadão, por
autor de ação trabalhista. Segundo o noticiante, duas testemunhas do reclamado teriam faltado
com a verdade em seus depoimentos ao afirmarem não conhecer o noticiante. Suposta prática do
crime de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso
IV). Segundo consta dos autos, a sentença trabalhista julgou improcedente o pedido do autor, não
tendo o Juízo do Trabalho verificado a prática do suposto falso testemunho. Da mesma forma, o
TRT negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista (noticiante).
Verifica-se, ainda, dos autos que a Procuradora oficiante procedeu a diversas diligências com
intuito de apurar o fato noticiado; contudo, não se obteve elemento de prova apto a comprovar a
materialidade delitiva. Ausência de indícios mínimos da prática de crime. Falta de justa causa para
o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

158. Expediente: 1.22.014.000130/2021-11 - Eletrônico Voto: 3772/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUN  DE  SÃO
JOÃO DEL REI/LAVRAS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de fato autuada a partir  de manifestação realizada perante a sala de atendimento ao
cidadão, para apurar possível crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP). Segundo relato do
noticiante,  a  investigada  trabalharia  em  uma  pizzaria,  localizada  na  cidade  de  Coqueiral
concomitantemente ao recebimento do benefício de auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que, na diligência realizada por policiais militares após a
representação  enviada  ao  Ministério  do  Trabalho,  não  foram  verificadas  as  irregularidades
aventadas. Materialidade delitiva não evidenciada. Inexistência de indícios da prática de crime.
Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações. 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).

159. Expediente: 1.25.000.002088/2021-11 - Eletrônico Voto: 3671/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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PARANAGUÁ-PR

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual noticia a
apreensão,  em  07-08-2020,  de  mercadorias  (37  maços  de  cigarro)  de  origem  estrangeira,
desprovida de documentação comprobatória de sua introdução regular no país. O Auditor-Fiscal
da Receita Federal e o Procurador da República oficiante entenderam que se trata do crime de
descaminho. O Procurador da República oficiante destacou que consta do sistema COMPROT da
Receita Federal 3 (três) procedimentos em desfavor do investigado, considerando os últimos 5
anos. Além disso, consta dos autos que o investigado registra apreensão, em 10-12-2019, de
5.542  maços  de  cigarro,  avaliados  em  R$  27.710,00.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento, com fundamento no princípio da insignificância, uma
vez que a mercadoria  apreendida nesta  ação  fiscal  foi  avaliada em R$ 185,00  e os tributos
iludidos alcançam o montante de R$ 140,55. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). De fato, em que pese a existência de indícios de reiteração por parte do investigado, mostra-
se adequada a aplicação do princípio da insignificância neste caso, tendo em vista a pequena
quantidade de maços de cigarro apreendidos e o valor irrisório dos tributos iludidos. Homologação
do arquivamento.

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

160. Expediente: 1.25.000.002308/2021-06 - Eletrônico Voto: 3765/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, na qual consta que,
em abordagem realizada  pela  Polícia  Militar,  foram encontradas 22 unidades de  tabaco  para
narguilé de origem estrangeira com o investigado. Mercadoria avaliada em R$ 439,34; tributos
iludidos: R$ 288,65. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, diante da
diminuta reprovabilidade da conduta pela  quantidade de tabaco para narguilé  apreendida (22
unidades) e ausência de histórico de reiteração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Apropriada a aplicação do Enunciado nº 90 da 2ª CCR, que estabelece que 'É cabível o
arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando
de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. Ausência de notícia
de  reiteração  delitiva  da  mesma  espécie.  Excepcional  reconhecimento  da  insignificância  da
conduta  ora  investigada.  Precedente  2ª  CCR:  Auto  Judicial  nº  5072948-85.2019.4.04.7000.
Homologação do arquivamento.

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

161. Expediente: 1.25.000.005198/2020-45 - Eletrônico Voto: 3757/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal,  instaurado a partir  de solicitação de apoio  ao Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ' GAECO/PR, por parte de Procurador da
República; o procedimento foi instaurado com a finalidade de acompanhar as investigações, as
quais já se encontram em etapa adiantada em inquéritos policiais e inquéritos civis próprios. O
Procurador da República que havia solicitado o auxílio do GAECO ofereceu denúncia no âmbito
da respectiva persecução penal e dispensou o auxílio do GAECO. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, tendo em vista que restaram superadas as
circunstâncias que justificaram o auxílio do GAECO/PR, pois com a deflagração da operação e
oferecidas as denúncias ingressou-se na fase processual propriamente dita, cessando a fase de
atuação do GAECO/PR, o qual tem, em regra, atuação restrita à fase investigatória antecedente à
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ação penal conforme seu regulamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Procedimento instaurado para acompanhamento do apoio do GAECO a investigações realizadas
no âmbito de outros procedimentos. Conforme destacado pelo Procurador da República oficiante,
cessou  a  necessidade  do  apoio  do  GAECO;  cessada  a  necessidade  de  continuidade  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).

162. Expediente: 1.25.008.001105/2020-33 - Eletrônico Voto: 3735/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato. Representação a qual relata possível prática do crime de discriminação ou de
preconceito cometido por um jornalista contra a comunidade indígena Kaingang ante as seguintes
intervenções veiculadas  em um programa da  TV Naipi  (integrante  da  Rede SBT em Foz do
Iguaçu), no dia 17-11-2020: (i) a expressão de que 'polícia pode descer bala'; (ii) a acusação sem
provas, de colocar óleo na pista da BR-277 para provocar acidentes e saquear os motoristas; e
(iii) a defesa de uma intervenção urgente das autoridades públicas. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento por entender 'que as condutas informadas nestes autos não
constituem discursos de ódio e ameaça penalmente relevantes, incapazes que são de produzir
qualquer dano efetivo, mesmo que abstrato, ao étnico supostamente objeto das ofensas'. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O dolo exigido para a configuração do crime do art. 20,
§ 2º, da Lei nº 7.716/89 é aquele em que o agente, com vontade consciente, pratica, induz ou
incita o preconceito ou discriminação racial, sabendo que seu comportamento - baseado em uma
conduta discriminatória, motivada pelo próprio preconceito, com ideias de superioridade de um
determinado grupo/raça sobre outro,  sendo o elemento subjetivo específico  -  restringe,  limita,
exclui,  dificulta,  separa,  cria preferências, priva alguém de direitos ou concorre perigosamente
para essa privação. Embora possa ser considerada ofensiva, não se observa carga discriminatória
na  manifestação  em  análise;  não  se  mostra  possível  afirmar  que  se  trata  de  manifestação
discriminatória.  Conforme  destacou  o  Procurador  da  República  oficiante,  a  manifestação  não
apresenta potencialidade lesiva capaz de levar à configuração do crime previsto no art. 20, § 2º,
da Lei nº 7.716/89. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

163. Expediente: 1.26.000.002528/2021-94 - Eletrônico Voto: 3760/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de Fato,  instaurada a partir  de Relatório de Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
COAF, o qual informa movimentações financeiras atípicas em conta bancária de titularidade de
S.C.O.A.. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento de que o crime de
lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal somente quando praticado 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 quando o crime
antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  No  caso,  na  linha  do  entendimento
manifestado  pela  Procuradora  da  República  oficiante,  não  foram  identificadas  condutas
antecedentes que configurem crime de competência da Justiça Federal. Ausência de prejuízo a
bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Segundo  a  Procuradora  oficiante,  o  Relatório  de
Inteligência Financeira em questão também foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de
Pernambuco;  desnecessário  promover  o  declínio  de  atribuições.  Por  essa  razão,  é  cabível  o
arquivamento desta notícia de fato. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do

89/104



ATA DA 820ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00311987/2021

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

164. Expediente: 1.29.000.002125/2020-52 - Eletrônico Voto: 3651/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). O
Juízo do Trabalho da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS noticiou a prática, em tese, de uso
de documento falso pelo SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL nos autos de ação trabalhista; remeteu cópias do processo trabalhista ao MPF
(art.  40  do  CPP).  Da  análise  das  informações,  verifica-se  que na ação  trabalhista  o  referido
sindicato  pleiteava  a  cobrança  de  valores  devidos  de  seus  sindicalizados,  utilizando  de  um
formulário padronizado para notificação extrajudicial dos mesmos, enviado a todos os integrantes
da categoria profissional, somente alterando o nome do destinatário e os valores devidos. Sobre
tal  fomulário  se  insurgiu  o  magistrado,  suspeitando  de  se  tratar  de  documento  fraudulento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se pelas informações trazidas
que  o  caso  é  recorrente,  já  tendo  sido  examinado  em outros  procedimentos.  Pelo  relato  da
autoridade policial, a suposta falsidade documental verificada pelo Juízo Trabalhista nada mais é
do que a utilização de um formulário padrão pelo sindicato noticiado, no qual se alteram o nome
do destinatário e o valor a ser cobrado do devedor, conduta esta que não ofende bem jurídico
tutelado pela norma penal. Não se trata de documento adulterado e utilizado pelo sindicato em
ação trabalhista; trata-se de formulário de cobrança destinado ao devedor, cujo preenchimento é
feito por representantes do sindicato noticiado de acordo com cada caso concreto e utilizado
como prova no processo. Delito não configurado. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

165. Expediente: 1.29.000.002261/2021-23 - Eletrônico Voto: 3739/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto estelionato previdenciário (art.  171, § 3º do CP).
Consta que a investigada ajuizou ação previdenciária, após ter seu requerimento administrativo
indeferido  pelo  INSS;  o  Juízo  considerou  a  possível  ocorrência  de  fraude  no  pedido  de
recebimento de pensão por morte por parte de beneficiária que estaria separada judicialmente do
instituidor do benefício quando de seu óbito. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV).  Não  há  notícia  de  utilização  de  documentos  falsos;  do  que  se  tem,  observa-se  que  a
beneficiária  ingressou  com  uma  ação  judicial  acreditando  ter  direito  à  pensão  por  morte  e,
justamente por isso, tentar comprovar sua situação de possível pensionista. O indeferimento da
concessão do benefício não conduz, necessariamente, a conclusão da prática de crime. Aplicação
do princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos
XXXV e LV da CF). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Conduta
que, no caso, embora possa ser imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, sujeita às
sanções previstas no art. 81 do CPC. Inexistência de prejuízo à autarquia previdenciária. Falta de
justa  causa para o prosseguimento da persecução penal.  Precedente análogo desta 2ª CCR:
JF/URA-1000862-28.2020.4.01.3802-INQ,  790ª  Sessão  Ordinária  de  23/11/2020,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

166. Expediente: 1.30.001.001764/2021-51 - Eletrônico Voto: 3733/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de notícia crime, encaminhada pelo Juízo da 30ª Vara Federal do
Rio  de Janeiro/RJ,  nos autos de ação  de execução de título  extrajudicial,  na qual  sinaliza  a
existência de possíveis indícios da prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90;
e crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, todos, em tese, praticados pelo executado
A.J.P.H..  Diante da dificuldade de encontrar  bens penhoráveis  para satisfazer  a pretensão da
parte  autora  na  ação  executória,  a  agência  executora  (FINEP '  Financiadora  de  Estudos  e
Projetos) solicitou ao Juízo a penhora de valor declarado pelo executado, considerando que ele
possuía em sua residência o valor de R$ 220.00,00 (duzentos e vinte mil  reais),  em espécie,
conforme a sua última declaração de imposto de renda referente ao ano de 2019. A parte autora
da  execução  ressaltou,  ainda,  que,  se  a  informação  dada  para  a  Receita  Federal  sobre  a
manutenção destes altos valores em espécie fosse falsa, ficaria assim caracterizado o ilícito penal
descrito no art. 1º, inciso I, da Lei no 8.137/90. A exequente foi além em sua petição; afirmou que
manter elevada quantia em espécie em casa seria indicativo dos crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro,  mas não apontou  nenhum elemento  que  indicasse  eventual  prática  delituosa.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  inexistem
elementos  mínimos  da  prática  dos  crimes  mencionados,  a  não  ser  uma  mera  suposição  da
advogada representante da parte autora em uma petição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Importante ressaltar que, de fato, a conservação de valores elevados de dinheiro em
espécie  não  é  uma  atividade  comum.  Contudo,  este  fato,  por  si  só,  é  insuficiente  para  a
caracterização dos delitos de corrupção e de lavagem, mencionados pela parte autora da ação de
execução sem qualquer elemento mínimo indicativo de tais ilações. Quanto ao crime contra ordem
tributária (art. 1º, inciso I, Lei nº 8.137/90), não é possível verificar, neste momento, a existência
da suposta falsidade na declaração prestada pelo executado, uma vez que a penhora 'portas a
dentro'  do  valor  mencionado foi  indeferida  pelo  Juízo.  Assim,  não  há  nos  autos  da  presente
Notícia de Fato em análise indícios mínimos da prática dos referidos crimes, a não ser uma mera
suposição da advogada representante da parte autora em uma petição. Restou-se clara a falta de
provas  mínimas  sobre  existência  dos  delitos  apontados  pela  noticiante.  Inexistência  de
materialidade  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

167. Expediente: 1.30.001.002188/2021-69 - Eletrônico Voto: 3762/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  sigilosa,  a  qual  noticia  a  existência  de
comentário  preconceituoso  publicado  na  rede  social  Twitter;  o  usuário  da  rede  social  teria
afirmado o seguinte: 'me desculpem mas o branco tem que ser extinto'. Possível prática do crime
previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/1989.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do procedimento; entendeu que não há indícios que possam minimamente sugerir a
ocorrência  de  conduta  delituosa.  Recurso  do  representante;  reiteração  da  argumentação
constante da representação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O comentário
descrito nos autos não se enquadra no conceito jurídico-constitucional de racismo para a devida
tipificação penal. Com efeito, as palavras foram dirigidas especificamente à população de pele
branca que, no contexto social brasileiro, não sofre ou sofreu estigmatização social ao longo da
história brasileira. De outra parte, não cabe cogitar da prática de discriminação genericamente
atentatória a direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XLI, da CF,
visto que a conduta sob análise consiste em fato isolado e que não acarretam efetiva restrição a
qualquer direito ou liberdade fundamental de membros da população branca. Atipicidade. 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).
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168. Expediente: 1.30.001.002226/2021-83 - Eletrônico Voto: 3696/2021 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  sigilosa  apresentada  por  meio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Representante narra que usuário da rede social Twitter teria proferido
discurso que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos,  o que
configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. Conforme consta,
usuário  teria  afirmado:  "porque  branco  bom,  é  branco  morto".  O  membro  do  MPF  oficiante
promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) por
não configurar incitação à discriminação ou ao preconceito fundada em racismo, em sua acepção
social e antropológica, a conduta em questão não se amolda ao tipo penal previsto no art. 20 da
Lei nº 7.716/89;  (2) considerando as circunstâncias que permeiam o caso,  sobretudo por não
haver indícios que possam minimamente sugerir a ocorrência de conduta delituosa, e por não se
vislumbrar mais diligências a serem empreendidas, conclui-se pela ausência de justa causa para
o prosseguimento do feito sob o aspecto criminal. Recurso do representante; alega, em resumo,
que a lei não faz qualquer restrição para raças ou cores específicas, devendo ser aplicada em
casos  de  discriminação  contra  qualquer  raça;  o  conteúdo  da  mensagem  é  puramente
discriminatório e de ódio. Nova manifestação do membro do MPF oficiante mantendo a promoção
de arquivamento por seus próprios fundamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Embora a publicação (discurso/comentário/mensagem) a que se refere o expediente em
epígrafe seja de indiscutível reprovabilidade moral, não se pode adequá-la ao conceito jurídico-
constitucional de racismo para a devida tipificação penal, tendo em vista que as palavras foram
dirigidas especificamente à população branca que, no contexto brasileiro, não sofre ou sofreu
estigmatização  social  ao  longo  da  história.  Em  outros  termos,  não  é  possível  vislumbrar
potencialidade  lesiva  na conduta que procura  discriminar  ou incitar  o  ódio  a  uma parcela  da
população  que  historicamente  possuiu  domínio  político  e  econômico  na  sociedade  em  que
inserida. Tampouco não é possível cogitar da prática de discriminação genericamente atentatória
a direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto no art. 5º, inc. XLI, da CF, visto que a
conduta sob análise consiste em fato isolado e que não acarreta efetiva restrição a qualquer
direito ou liberdade fundamental  de pessoas da população branca. Precedente 2ª CCR: NF -
1.30.001.002252/2021-10, Sessão de Revisão nº 817, de 09/08/2021. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

169. Expediente: 1.30.001.002566/2021-12 - Eletrônico Voto: 3702/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL E CONTRA A
HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA
DE  MATERIALIDADE  DELITIVA  E/OU  DOLO  E  AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO,
SEM  PREJUÍZO  DO  DISPOSTO  NO  ART.  18  DO  CPP.  1.  Notícia  de  fato  encaminhada,
inicialmente  ao  MP/RJ,  por  C.B.,  Deputado  Estadual  da  ALERJ,  na  qual  comunica  supostas
práticas de crimes contra a segurança nacional (Lei nº 7.170/83) e contra a honra (CP, arts. 138,
139 e 140), a saber: o noticiado é autor, produtor e diretor de uma companhia de teatro; esta
companhia de teatro planeja apresentar, nos dias 06 a 28-03-2021, uma peça teatral, mediante
transmissão  online,  intitulada  "Precisamos  Matar  o  Presidente";  cartaz  de  publicidade  traz
palavras de cunho difamatório que atentariam contra a honra do Presidente da República; peça
com "conteúdo claramente ofensivo e danoso contra a figura do Presidente da República e contra
a paz e ordem social"; "o espetáculo em questão não tem outro objetivo senão o de subverter a
ordem social  e incitar os espectadores a cometerem crimes contra a figura do Presidente da
República"; mensagem da sinopse: "Você está a um passo de se tornar um(a) revolucionário(a).
Juntar-se a nossa causa é muito mais do que consumir o vil ato que sugere o título. É aceitar a
ideia de que podemos fazer algo. De que podemos transformar todo o ódio, toda a dor, todo
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sofrimento  em algo  diferente.  Podemos  fazer  de  nossas  palavras,  ideias  e  criações,  infinitos
mundos, onde o mal não é capaz de nos alcançar. Aqui podemos tudo. E você também pode.
Pode por um dia, uma hora, um momento fugir dessa cruel realidade e gritar junto a nós o que
tanto precisa ser dito".  2.  A 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada no
Estado do RJ promoveu o declínio de atribuição. 3. A Procuradora da República oficiante (PR/RJ)
promoveu o arquivamento do feito;  apresentou, em síntese,  os seguintes fundamentos: (1) as
palavras constantes no cartaz de publicidade e na sinopse da peça não configuram o dolo do
crime  contra  a  segurança  nacional;  (2)  não  há  qualquer  demonstração  de  que  a  conduta
perpetrada pelo suposto agente possa provocar lesão real ou potencial à integridade territorial, à
soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito;
(3) a crítica - ainda que veemente, ácida, irônica e até injusta - aos governantes, às instituições
públicas e à ordem social figura no núcleo essencial da liberdade de expressão; (4) afasta-se a
hipótese de crimes contra a segurança nacional. Também não há que se cogitar de persecução
penal com relação a supostos crimes contra a honra, direcionada ao Presidente da República, o
que demandaria, necessariamente, requisição do Ministro da Justiça, condição não verificada no
caso. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 5. Quanto aos crimes contra a
segurança nacional,  "o Supremo Tribunal Federal,  em uma interpretação sistemática da Lei nº
7.170/83,  tem manifestado o entendimento de que a tipificação de crime contra  a  segurança
nacional  não  ocorre  com  a  mera  adequação  típica  da  conduta,  objetivamente  considerada.
Segundo a Suprema Corte, a partir da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se
dois requisitos para a tipificação delituosa, sendo um de ordem subjetiva e o outro de ordem
objetiva, a saber, respectivamente: (I) a motivação e objetivos políticos do agente; e (II) a lesão
real  ou  potencial  à  integridade  territorial,  à  soberania  nacional,  ao  regime  representativo  e
democrático, à Federação ou ao Estado de Direito" (RC 1472/MG, de 25/05/2016). 6. No caso,
trata-se  de  peça  teatral,  mediante  transmissão  online,  em  face  das  restrições  sanitárias  de
apresentação  para  o  público  em  sala  de  teatro.  Dessa  forma,  cabe  considerar  a  proteção
constitucional  dada  a  esse  tipo  de  manifestação  artística.  Com  efeito,  a  manifestação  do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição,  observado o disposto na Constituição (art.  220,  caput,  da CF).  É
vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, § 1º, da CF).
7. Verifica-se, na hipótese, de um lado, a proteção das regras constitucionais contra qualquer
restrição, observado o disposto na Constituição, em relação à manifestação do pensamento, à
criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processou ou veículo. Há, ainda, a
regra que veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Por outro lado,
as  palavras  utilizadas  no  nome da  peça  teatral,  cartaz  de  publicidade  e/ou  na  sinopse  não
configuram ameaça à integridade física do Chefe do Executivo Federal e não colocam em risco
efetivo os bens jurídicos tutelados pela referida norma incriminadora. 8. Em relação à questão dos
alegados crimes contra a honra do Presidente da República, cabe considerar o seguinte. Trata-se
de crimes que somente se processam mediante requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 141,
inciso I, e art. 145, parágrafo único). No caso, não consta a requisição do Ministro da Justiça.
Ausência  de  condição  de  procedibilidade  para  a  persecução  penal.  9.  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).

170. Expediente: 1.30.007.000283/2018-72 - Eletrônico Voto: 3764/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Civil, instaurado em 31-10-2018, tendo como objeto a apuração de possível alienação de
bens para terceiros por M.A.L., com a finalidade de fraudar a execução da sentença, proferida na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, o que poderia caracteriza o crime do art.
179 do CP. Os autos foram enviados à 5ª CCR, a qual os remeteu para a 2ª CCR, tendo em vista
se tratar de análise de promoção de arquivamento de suposto crime contra o patrimônio. Revisão
de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Nos autos da ACP, M.A.L. foi condenado, em
síntese, a pagar a multa civil de 04 (quatro) vezes o valor que recebia a título de remuneração na
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época dos fatos. Iniciados os atos instrutórios, apurou-se que o investigado não possuía bem
passível de penhora. Com isso, foi determinada a realização de diligências em nome de parentes
próximos, que igualmente apontaram inexistência de bens em nome deles.  Outras diligências
similares  foram feitas  a  fim de verificar  a  ocorrência  de  transferência  de bens para  pessoas
ligadas  ao  executado.  Conforme  informações  acostadas,  não  foram  identificadas  quaisquer
alienações ou transferências de bens penhoráveis do investigado para terceiro que configurasse o
crime do art. 179 do CP. 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).

171. Expediente: 1.34.001.007124/2021-13 - Eletrônico Voto: 3632/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de tráfico internacional de drogas
(art. 33 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006). Apreensão de encomenda oriunda da França
contendo  substância  suspeita  ('poppers',  2-  metil-1-butanol  e  1-pentanol).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O laudo pericial apontou não se tratar de substância
que esteja relacionada no rol de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas (Portaria SVS/MS n°
344 de 12-05-1998, republicada no D.O.U. em 1º-02-1999). Assim, verifica-se que o fato é atípico,
pois material apreendido não se enquadra nas listas de substâncias de controle especial (Portaria
no 1274/MJ, de 26-08-2003, publicada no D.O.U. em 26-08-2003). Atipicidade. Homologação do
arquivamento.

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

172. Expediente: 1.34.006.000231/2021-62 - Eletrônico Voto: 3774/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de Fato, autuada em virtude de ofício, encaminhado pela Juíza Titular da 10ª Vara do
Trabalho de Guarulhos/SP, o qual comunica a suposta prática do crime de estelionato (art. 171, §
3º,  do  CP.  Sentença  trabalhista  reconheceu  a  existência  de  vínculo  empregatício  entre  o
reclamante e a empresa reclamada de forma ininterrupta; o Juízo do Trabalho, assim, determinou
a expedição de ofício ao MPF e ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhado
para apuração de eventual recebimento indevido de seguro-desemprego no período. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Como bem pontuado pelo Procurador da República
oficiante,  'não está  evidente  a  fraude.  Tampouco a sentença no processo trabalhista,  que  se
encerrou com um acordo, determinou os fatos da causa. Como a legislação laboral não impede a
retomada da relação depois da demissão, imprescindível que seja apurado o caso para verificar
se  a  extinção  do  vínculo  trabalhista  foi  fraudulenta.'  No  caso,  conforme  ressaltado,  o  órgão
responsável pela apuração dos fatos no âmbito trabalhista foi devidamente comunicado. Assim,
de  posse  das  provas  e,  considerando  sua  esfera  de  atribuições,  realizará  as  devidas
investigações e, caso haja indícios da prática delituosa, o MPF será comunicado. Não parece
razoável,  neste  momento,  a  apuração  dos  fatos,  paralelamente,  em  ambas  as  esferas.
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).

173. Expediente: 1.36.000.000098/2020-49 - Eletrônico Voto: 3673/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  de  crime;  a
investigada teria solicitado auxílio-reclusão em processo judicial, com base em escritura pública
de união estável possivelmente fraudulenta, porquanto lavrada em conjunto com o seu pretenso
companheiro,  à  época  encarcerado.  Oficiado,  o  2º  Tabelionato  de  Notas  do  Município  de
Palmas/TO informou que, a par da cópia da certidão destacada e dos documentos apresentados
pelos declarantes naquela ocasião, promoveu diligência na Casa de Prisão Provisória de Palmas/
TO para captar a firma do companheiro encarcerado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Na linha das ponderações apresentadas pelo  Procurador da República oficiante,
observa-se que não ficou demonstrada a prática do crime de falsidade ideológica no requerimento
de união  estável,  uma vez  que  a condição  de encarcerado  de  um dos companheiros  não  é
indiciária, por si só, de que os requerentes não vivam em união estável. Além disso, consta dos
autos  que  o  benefício  previdenciário  pleiteado  foi  indeferido,  sob  a  justificativa  de  que  a
declaração firmada em cartório, formalizada após o ato que ensejaria a instauração do auxílio-
reclusão, não seria elemento fidedigno a comprovar a união estável.  Ausência de indícios da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

174. Expediente: 1.36.000.000356/2021-78 - Eletrônico Voto: 3698/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Envio,
pela Corregedoria Regional de Polícia Federal  (COR/SR/PF/TO),  de determinado Relatório de
Inteligência  Financeira  do  COAF  com  notícia  sobre  movimentações  financeiras  suspeitas
envolvendo  2  pessoas  físicas;  N.F.N.  é  produtor  rural,  com  renda  anual  declarada  de  R$
524.555,14; em novembro/2019, ele teria movimentado um total de R$ 3.217.672,00 em sua conta
bancária; a movimentação financeira na conta bancária estaria incompatível com a capacidade
econômico-financeira e a ocupação declarada; a sua procuradora A.Z.A.W. possuiria exposição
negativa  em mídia  por  assalto,  narcotráfico,  roubo  ou  furto,  tráfico  de  armas  e  munições  e
organização criminosa, sendo administradora de uma empresa, que teria sócio relacionado aos
crimes mencionados; a conta de N.F.N. teria sido utilizada, de forma transitória e sem justificativa
aparente,  uma vez que os recursos creditados teriam sido posteriormente transferidos para a
conta  de  A.Z.A.W.  O  Procurador  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito;  apresentou  os
seguintes fundamentos: (1) em que pese a desproporção entre a renda auferida e a quantidade
de recursos financeiros em circulação em novembro/2019 - justificada pelo titular da conta como
venda de  gado quando  da  realização  das  transferências  -  não  se  confirmou  a  indicação  de
exposição negativa em mídia  de N.F.N.  e A.Z.A.W.,  tendo em vista suposto envolvimento em
atividades  criminosas;  (2)  apenas  quanto  ao  sócio  A.Z.A.W.  pendem  acusações  de  integrar
organização criminosa e tráfico de armas; (3) em que pese o vínculo associativo demonstrado,
não se constata, com base nas informações financeiras apresentadas, transferência de recursos
entre os sócios da empresa ou entre o sócio que pende acusação criminosa e N.F.N.,  que é
produtor rural; (4) a coleta probatória não logrou coligir dados concretos sobre eventual lavagem
de dinheiro; (5) insuficientes os elementos apresentados para concluir ser o recurso movimentado
proveniente  de  atividade  ilícita,  não  se  vislumbrando  diligências  de  ordem  processual  penal
cabíveis e aptas a tanto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelas
indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, não há providência, na esfera penal,
a ser tomada em relação às pessoas físicas N.F.N. e A.Z.A.W (alvos do presente procedimento).
Os elementos existentes não são capazes de demonstrar a ocorrência do crime de lavagem de
capitais,  em  que  pese  não  haver  documentos  que  comprovem  a  venda  de  gado  (apenas
informação sobre a justificativa apresentada) e eventual comunicação à Receita Federal. 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).
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Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

175. Expediente: JF/ITJ/SC-5001975-
92.2021.4.04.7208-APE - Eletrônico 

Voto: 3738/2021 Origem: GABPRM4-DAD - DARLAN
AIRTON DIAS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Réus condenados em primeira instância
pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do CP; em
sede de apelação, o TRF 4ª Região determinou a remessa dos autos ao primeiro grau, para que o
MPF  se  manifestasse  sobre  a  possibilidade  de  oferecimento  do  ANPP,  ocasião  na  qual  o
Procurador  da  República  oficiante  entendeu  que  não  seria  de  sua  atribuição,  querendo  a
suspensão  do  feito  e  remessa  para  a  Procuradoria  Regional  da  República  para  análise  dos
requisitos do ANPP, o que foi negado pelo juízo. Retornando os autos, o Procurador oficiante
entendeu ser incabível a proposta de acordo de não persecução penal em razão da existência de
reiteração delitiva dos réus J.A.C. e R.F.R.P.. A defesa apresentou petição com fundamento no art.
28-A,  §14,  do  CPP.  Questão  de  ordem:  cumpre  observar  que,  no  que  se  refere  ao  órgão
ministerial  com  atribuição  para  analisar  o  ANPP  em  ações  penais  em  fase  recursal,  este
Colegiado,  no  julgamento  do  procedimento  JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN,
realizado  na  Sessão de  Revisão  803,  em 22-03-2021,  reformou seu  entendimento  anterior  a
respeito  da  questão  e  decidiu,  à  unanimidade,  pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da
República em decorrência de decisão proferida pelo PGR. Com efeito, recentemente foi proferida
decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela  AJCA do Gabinete  do
Procurador-Geral  da  República,  que  considerou  o  seguinte:  I)  a  definição  do  membro  com
atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF (art. 62 da
LC 75/93);  II)  não  há  que  se  falar  em conteúdo decisório  da  remessa  dos  autos  à  primeira
instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e
III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em
grau recursal, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR's/MPF (Decisão 505/2020, CA
526/2020  -  AJCA/GABPGR  "PGR-00484615/2020",  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06). Ausência de atribuição do membro do MPF de primeira instância para
a  análise  e  eventual  oferecimento  do  ANPP,  restando  prejudicada  a  análise  do  mérito.
Encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional da República, para análise dos requisitos
exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  da
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura do
ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

176. Expediente: 1.00.000.009442/2021-07  –
Eletrônico
(IPL n.º 0159/2018) 

Voto: 3770/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Recurso. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Oferecimento do ANPP pelo
MPF. A defesa aceitou, em parte, o ANPP, ao requerer a modificação da cláusula que permite que,
no caso do seu descumprimento, a confissão será utilizada como elemento informativo e poderá
ser valorada pelo Poder Judiciário. Manutenção da cláusula pelo MPF. A 2ª CCR, na 811ª Sessão
Ordinária de 08-06-2021, deliberou, à unanimidade, pelo não conhecimento da remessa, tendo
em vista o entendimento fixado na 2ª CCR, no sentido de que a regra prevista no art. 28-A, § 14,
do CPP prevê a remessa ao órgão revisor somente na hipótese de haver a recusa do órgão do
Ministério Público em propor o ANPP, o que não é o caso dos autos. A defesa do investigado, por
sua  vez,  interpôs  recurso;  sustenta,  em síntese,  que  esta  2ª  CCR não  enfrentou  a  questão
essencial  da remessa; e que 'seja apreciado e fixado que, no lugar do oferecimento de uma
acusação formal pelo órgão ministerial, sejam ajustadas condições/obrigações para cumprimento
pelo investigado, desde que suficientes para reprovação e prevenção do delito conjecturado, em
troca de sua confissão formal e circunstancial, que não significa uma confissão estrita e detalhada
e sim delineia um desejo de não ser móvel de persecução penal. Portanto, a confissão, como
requisito  positivo  do  ANPP (art.  28-A,  caput  do  CPP),  há  de  ser  entendida,  não  como uma
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confissão  estrita  e  detalhada,  todavia  apresenta-se  como  um  desejo  de  não  ser  objeto  de
persecução  pena'.  Revisão.  Preliminarmente,  cabe  consignar  que  o  não  enfrentamento  da
questão essencial se deu, justamente, com base no não conhecimento da remessa. Não cabe a
esta Câmara analisar questões relativas a falta de consenso quanto às cláusulas do ANPP. Não
obstante, ad argumentandum tantum, não é razoável concluir pela inutilização ' em eventual ação
penal posterior - da confissão feita, pelos anuentes, na medida despenalizadora, sob pena de se
criar uma aberração jurídica. Como bem salientou o Procurador oficiante, o art. 28-A, caput, do
CPP, exige que o investigado confesse "formal e circunstancialmente a prática de infração penal".
Como  se  vê,  não  basta  uma  confissão  formal:  é  necessária  uma  confissão  circunstanciada,
detalhada  e  rigorosa.  Manutenção  integral  da  decisão  impugnada.  Remessa  dos  autos  ao
Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

177. Expediente: 1.00.000.013979/2021-63  –
Eletrônico
(5001093-58.2020.4.04.7017) 

Voto: 3668/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 299 C/
C ART.  304  DO CP.  UTILIZAÇÃO,  EM 2015,  DE  ATESTADO MÉDICO IDEOLOGICAMENTE
FALSO NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. MPF ENTENDEU INCABÍVEL A CELEBRAÇÃO
DE ANPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE
O RÉU, HÁ ÉPOCA DOS FATOS, ERA PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. RÉU OSTENTA
REGISTROS  CRIMINAIS  ANTERIORES  AOS  FATOS  EM  ANÁLISE.  CONDENAÇÃO
TRANSITADA  EM  JULGADO  POR  FATO  PRATICADO  EM  2012.  MAU  ANTECEDENTE
CARACTERIZADO.  NÃO  CABIMENTO  DO  ANPP (ART.  28-A,  §2º,  II,  CPP).  1.  Incidente  de
Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. Réu denunciado pela prática do crime
previsto no art. 299 c/c art. 304, do CP. 2. Consta dos autos que o réu A. L. A., em 26-05-2015,
usou  atestado  médico  ideologicamente  falso,  para  alterar  a  verdade sobre  fato  juridicamente
relevante [sobre sua ausência justificada à audiência do dia 05-03-2015, necessária para evitar a
pena de confissão ficta (inciso I da Súmula 74 do TST)], nos autos de ação trabalhista, perante a
1ª Vara do Trabalho de Toledo/PR. 3. O MPF entendeu ser incabível a celebração de ANPP, uma
vez que há nos autos elementos probatórios de conduta criminal habitual. 4. A defesa do réu se
insurgiu contra a recusa; alega que, há época dos fatos, o réu era primário e sem antecedentes
criminais; possui uma condenação criminal,  com trânsito em julgado posterior aos fatos desta
ação penal. 5. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 6. Verifica-se que o réu tem registros criminais
anteriores aos fatos em análise neste IANPP; (1) processo nº 0001422-57.2006.8.16.0170; furto
qualificado:  02-10-2006;  sentença  de  extinção  da  punibilidade:  23-09-2019;  (2)  processo  nº
0013032-12.2012.8.16.0170, estupro de vulnerável, fato: 05-09-2012; pena imposta: 28 anos, 10
meses,  15  dias;  início  do  cumprimento  da  pena:  06-11-2018;  (3)  processo  nº  0009244-
87.2012.8.16.0170; ameaça no contexto de violência doméstica, art. 147, art. 7º, inciso II, da Lei
11.340/2006 ' 28-08-2012; sentença: absolutória: 13-10-2014). 7. Não se deve considerar o item 1,
em face da sentença de extinção da punibilidade; e o item 3, em face da sentença absolutória. 8.
Entretanto, consta a condenação transitada em julgado, por fato praticado em 05-09-2012, na
pena de 28 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, com início de cumprimento da pena em 06-11-
2018. Desta forma, o fato objeto da condenação criminal transitada é anterior (05-09-2012) ao fato
destes  autos  praticado  em  26-05-2015,  embora  o  trânsito  em  julgado  da  condenação  seja
posterior.  De fato,  tecnicamente o investigado em relação ao fato destes autos não pode ser
considerado reincidente (art. 63 do CP). 9. De qualquer forma, por ser fato anterior (05-09-2012),
embora  o  trânsito  em  julgado  posterior  ao  destes  autos,  é  lícito  considerar  como  mau
antecedente. 10. Não cabe oferecer o ANPP (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento
da ação penal.  Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências
cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).
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178. Expediente: 1.00.000.014106/2021-78  –
Eletrônico
(5046860-64.2020.4.04.7100) 

Voto: 3701/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ré denunciada pela prática, no período
de 07-12-2007 a 31-07-2018, do crime previsto no art. 171, caput, e § 3º, na forma do art. 71,
ambos  do  CP.  Consta,  na  denúncia,  oferecida  em  21-08-2020,  que  o  MPF  notificou  a  ré,
apresentando proposta de ANPP; apesar da filha da ré ter pedido o contato da DPU, não houve
mais qualquer comunicação posterior (AR recebido e assinado pela própria ré em 17-06-2020). A
denúncia  foi  recebida  em  24-08-2020;  a  citação  da  ré  ocorreu  em  25-09-2020;  a  defesa
apresentou resposta à acusação, por meio da DPU, com pedido, dentre outros, de intimação do
MPF para que renovasse a proposta de ANPP. O Procurador oficiante manifestou-se no sentido
de  que  a  defesa  constituída  deixou  transcorrer  o  prazo  sem qualquer  manifestação  sobre  a
proposta de ANPP enviada por e-mail (notificação em 23-10-2020); entende que não há interesse
na celebração do acordo; requereu o prosseguimento da ação. A DPU manifestou-se no sentido
de que envidou esforços para que a ré tivesse ciência da proposta de ANPP, mas não obteve
êxito.  Houve a designação de audiência.  A DPU informou o novo endereço da ré.  Ocorreu a
redesignação de audiência e a intimação da ré.  Realizou-se audiência de interrogatório da ré
(presente  membro  do  MPF)  e  abriu-se  prazo  à  defesa.  Nova  manifestação  da  DPU  com
informações de que a ré mudou de endereço à época em que a DPU envidou esforços para que
ela (ré) tivesse ciência da proposta de ANPP (mudança de endereço ocorrida depois da citação;
não houve comunicação prévia da ré sobre a mudança de endereço ao Juízo Federal); de que,
por isso, ela (ré) não recebeu a notificação da defesa (da DPU) sobre a proposta de ANPP; e de
que a ré tem 79 anos, é pensionista da União e não tem condições financeiras de arcar com o
dano.  O MPF manifestou-se  nos  seguintes  termos:  "(...)  considerando  que  o  benefício  já  foi
proposto, sem êxito, em duas oportunidades à ré (em momentos processuais distintos), revela-se
necessário o prosseguimento do feito, inclusive para evitar a banalização do instituto, que não se
presta a ser aplicado no momento que a acusada escolhe, mas que dever ser celebrado em
momento anterior à denúncia, conforme previsão legal (...)". A defesa peticionou com base no art.
28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o Enunciado nº 98 da 2ª CCR,
opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e recusa pela defesa, o que não é o
caso dos autos, uma vez que houve a notificação para a ré se manifestar sobre eventual interesse
na celebração do ANPP, que só não foi exitosa em razão da mudança de endereço dela. Ademais,
é necessária a participação do defensor da ré para negociação e formalização do ANPP (art. 28-A,
§ 3º, do CPP). Sem a notificação prévia do defensor/ré, não há que se falar em preclusão da
possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. A falta de participação do defensor poderá
suscitar eventual discussão sobre nulidade processual. Verifica-se, ainda, que a ré, por meio da
DPU, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração
do ANPP. Dessa forma, no caso, não ocorreu a preclusão. Precedentes 2ª CCR: Auto Judicial: JF/
JOI/SC-5012217-68.2020.4.04.7201-IANPP,  Sessão  de  Revisão  nº  811,  de  08/06/2021;  Auto
Judicial:  JF-GRU-5001161-21.2020.4.03.6181-APN, Sessão de Revisão nº 817, de 09/08/2021.
Ainda, o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração
do  ANPP  (Enunciado  nº  98/2ª  CCR).  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da
República oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª Câmara, bem como
(re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

179. Expediente: 1.00.000.014111/2021-81 – Eletrônico
(JF/SP-0003582-79.2014.4.03.6181) 

Voto: 3761/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 289, § 1º do CP. Consta dos autos que policiais militares realizaram abordagem em T.B de S.,
e T.S., sendo encontrado na posse do primeiro uma cédula de cem reais falsa e com o segundo
um simulacro de arma de fogo. A denúncia foi recebida pelo Juízo Federal em 15-11-2015. Instado
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a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de ANPP, o MPF entendeu não ser aplicável
o benefício pelo fato do investigado não ter confessado a prática delitiva. A defesa peticionou nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo
entendimento  pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP após  o  recebimento  da  denúncia,
matéria  do  Enunciado  nº  98  desta  2ª  CCR/MPF,  acolhido  em  respeito  ao  princípio  da
colegialidade. Superada essa questão, com relação à questão da confissão, torna-se interessante
observar  o  seguinte:  (1)  de  um  lado,  o  investigado  deve  ser  informado,  antes  de  iniciar  o
interrogatório, do seu direito de permanecer calado (art. 5º, inciso LXIII, da CF; art. 186 do CPP);
(2) deve ser informado da possibilidade de celebração de ANPP, na hipótese de sua confissão
formal e circunstancialmente da prática da infração penal para fins do art. 28-A, caput. Assim,
observa-se  que  não  há  óbice  à  sua  promoção  no  momento  processual,  ou  seja,  durante  a
negociação do ANPP e na própria ação penal, dado a confissão ser parte integrante do 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'.
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 a origem para conhecimento e cientificação do Juízo da 5ª Vara
Criminal Federal de São Paulo e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do
CPP.

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

180. Expediente: 1.29.000.000542/2021-41 - Eletrônico Voto: 3780/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª
REGIÃO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
INSURGÊNCIA DO  PROCURADOR  REGIONAL DA REPÚBLICA CONTRA DECISÃO  DA 2ª
CCR.  POSSIBILIDADE  DE  OFERECIMENTO  DO  ANPP  NO  CURSO  DA  AÇÃO  PENAL.
DECISÕES DO PGR, DO CIMPF E DA 2ª CCR/MPF PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2ª
INSTÂNCIA DO MPF PARA A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ACORDO EM AÇÕES PENAIS
COM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDAM
JULGAMENTO  DE  RECURSO  DE  APELAÇÃO  NO  TRF.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO CIMPF. 1. Incidente de acordo de não persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal na qual o réu foi  condenado pela prática do crime
descrito no art. 289, § 1º, do CP. 2. Após interposição de apelação, o TRF/4ª determinou o retorno
dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução
penal. 3. O Procurador da República atuante na PR/RS não ofereceu o ANPP; sustentou o não
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia para ação penal iniciada antes da vigência
da Lei nº 13.964/2019. A defesa interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo os autos
sido remetidos à 2ª CCR/MPF. 4. Esta 2ª CCR, na Sessão de Revisão n° 806, de 26/04/2021, em
julgamento unânime, suscitou questão de ordem em razão da alteração do seu entendimento
sobre a matéria ante a decisão proferida pelo PGR em conflito negativo de atribuições, passando
a reconhecer a ausência de atribuição do membro do MPF de primeira instância para análise e
eventual  oferecimento  do  acordo  em  ação  penal  em  fase  recursal,  cabendo  tal  proceder  à
Procuradoria Regional da República. 5. Remetidos os autos ao 42° Ofício Especializado da PRR
da 4ª Região, a Procuradora Regional da República nele atuante interpôs recurso; requereu, em
síntese:  I)  o afastamento do Enunciado n° 98 da 2ª CCR e da consequente possibilidade de
oferecimento do ANPP no caso concreto, conforme entendimento da jurisprudência do STF, do
STJ e do TRF4, tendo em vista que já havia denúncia recebida ao tempo da entrada em vigor da
Lei n° 13.964/2019; ou II) diante da existência de decisões judiciais, tanto do TRF4 quanto do
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Juízo Federal  da 11ª VF de Porto Alegre/RS, reconhecendo a competência deste último para
analisar e homologar eventual acordo que venha a ser proposto, contra as quais não foi interposto
recurso, seja firmada a atribuição do membro oficiante perante o referido Juízo e mantida a recusa
já manifestada pelo Procurador da República atuante no primeiro grau. 6. Inicialmente, conforme
já registrado na decisão anterior, a 2ª CCR possui entendimento firmado pela possibilidade de
celebração do ANPP no curso da ação penal,  conforme disposto em seu Enunciado 98 e na
Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (revisada e ampliada). Ressalte-se 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'.  Dessa  forma,  considerando  que  o  tema  ainda  é  controverso,  encontrando-se
pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do
entendimento deste  Colegiado.  7.  Quanto à  questão da fixação da atribuição para analisar  o
ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN,  realizado  na  Sessão  de  Revisão  n°  803,  em  22/03/2021,
reformou  seu  entendimento  anterior  a  respeito  da  questão  e  decidiu,  à  unanimidade,  pela
atribuição da Procuradoria Regional da República.  8. Sobre o tema, destaca-se a decisão no
âmbito  de  recurso  em conflito  negativo  de  atribuições  proferida  pela  AJCA do  Gabinete  do
Procurador-Geral  da  República,  aplicável  mutatis  mutandis,  que  considerou  o  seguinte:  I)  a
definição do membro com atribuição para a  celebração do ANPP deverá ser  dirimida interna
corporis  pelo MPF,  consoante dispõe o art.  62 da LC 75/93;  II)  que não há que se falar  em
conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se
manifeste  a  respeito  da proposta,  ou não,  do ANPP;  e  III)  ser  da atribuição da Procuradoria
Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também
adotado  pelas  4ª  e  5ª  CCR/MPF  (Decisão  505/2020,  CA 526/2020  '  AJCA/GABPGR  'PGR-
00484615/2020', Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 9. No caso
analisado pelo Gabinete do PGR, observa-se da movimentação processual da Ação Penal n°
5001222-34.2018.4.04.7114  (objeto  do  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06) que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional da
República da 4ª Região e que o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021,
a  intimação  do  acusado  para  que  se  manifeste  sobre  tal  proposta.  Logo,  em outros  casos,
constata-se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo
grau. 10. Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF
(Procuradoria  Regional  da  República)  quanto  à  análise  da  possibilidade  de  ANPP em  caso
semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que
aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 11. Ademais, em situações
análogas (processos em fase recursal),  os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais
Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal, consoante pode-se
observar, por exemplo, de informações levantadas perante a Procuradoria Regional da República
da  1ª  Região  (quadro  anexo)i.  12.  Estas  circunstâncias,  em  face  das  decisões  atuais  do
Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem como em conformidade com
o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da
possibilidade  de  oferecimento  de  ANPP,  no  caso  concreto,  é  da  Procuradoria  Regional  da
República. 13. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos deverão ser
encaminhados  à  Corte  Regional  Federal  da  4ª  Região.  No  momento  oportuno,  isto  é,  após
eventual formalização de ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o
atual  entendimento, encaminhará os autos ao Juízo de primeiro grau,  para exame e eventual
homologação.  Isso porque a Lei  13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo,
consistentes basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação do
juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 14. Manutenção da
decisão recorrida. Encaminhamento dos autos ao CIMPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  com  manutenção  integral  da  deliberação  da  2ª  Câmara,  remetendo-se  os  autos  à
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a).
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181. Expediente: 1.29.000.002030/2021-10 - Eletrônico Voto: 3556/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  -  IANPP.  MPF:  NÃO
OFERECIMENTO DO ANPP COM BASE EM DECLARAÇÃO DA DEFESA DA RÉ NO ÂMBITO
DO SURSIS PROCESSUAL. ALEGAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO
DANO E DE PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DA
DEFESA EM SENTIDO DIVERSO. SUPOSTA POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DO ANPP.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual a ré foi denunciada
pelo crime descrito no art. 171, § 3º do CP. 2. Consta dos autos que no período compreendido
entre  03/11/2010  e  06/09/2017,  a  ré,  intencionalmente,  obteve,  para  si,  vantagem  ilícita,
consistente  no recebimento irregular  do benefício  de Amparo Social  ao Idoso,  após induzir  e
manter  em erro o INSS, mediante  fraude caracterizada pela prestação de informações falsas
sobre a renda e a composição do grupo familiar quando do requerimento do benefício, causando
um prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 60.422,00. A denúncia foi recebida em 26/06/2019;
foi  oferecido a ré o benefício de suspensão condicional do processo, que fora recusada pela
defesa; alegou que a ré não possui condições financeiras para reparação do dano, na medida em
que reside no mesmo endereço de seu filho e não exerce atividade laborativa. Salientou que a
acusada  não  possui  conta  bancária  ou  CTPS  e  não  teria  condições  de  prestar  serviços
comunitários em virtude de ser acometida por doenças incapacitantes. Considerando a entrada
em vigor da Lei nº 13.964/19, a defesa pugnou pelo oferecimento do ANPP a acusada. 3. Instado,
o MPF não ofereceu o ANPP, tendo em vista que 'quando da oferta do benefício de suspensão
condicional do processo, a ré já alegou não ter condições de reparar o dano, tampouco de prestar
serviços à comunidade. Portanto, devido à situação particular da acusada, mostra-se inviável no
caso concreto o oferecimento de acordo'.  4. A defesa, por sua vez, sustentou 'que,  momento
anterior,  a  recorrente  deixou  de  aceitar  proposta  de  suspensão  do  processo  diante  da
impossibilidade  financeira  e  acometimento  de  doença  incapacitante,  mas  que,  nem por  isso,
impede,  no  presente  passo,  o  oferecimento  de  ANPP,  máxime  porque  está  mais  do  que
comprovada a impossibilidade de reparar o dano nos autos da ação penal, podendo ser destinada
prestação de serviços compatível com seu atual estado de saúde e idade. Ademais, a reparação
do dano não é óbice ao ANPP, desde que já demonstrada a inviabilidade financeira a tanto, o que
se tem no caso dos autos'. 5. Remessa dos autos à presente câmara revisora, nos termos do art.
28-§14 do CPP. Revisão (2ª CCR). 6. Preliminarmente é preciso ressaltar que o ANPP é uma
solução de consenso, e não um direito subjetivo do acusado. O ressarcimento do dano é uma das
condições  mais  importantes  do  ANPP  e  deve  ser  buscada  sempre  que  possível,  salvo  na
impossibilidade  de  fazê-lo,  demonstrada  de  forma  cabal  nos  autos.  7.  Esta  2ª  CCR  possui
entendimento de que satisfeitos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do
Ministério  Público  poderá  estipular  a  reparação  do  prejuízo  causado  da  forma  que  entender
pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível com a
infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir
seu curso regular. 8. Observa-se que esse entendimento desobriga o membro do MPF a buscar
somente a reparação integral do dano no ANPP, dando-lhe liberdade a estipular outras condições
que entender pertinentes ao caso concreto. 9. Contudo, se por um lado é dado ao membro do
MPF  a  liberdade  para  estipular  outras  condições  para  a  reparação  do  dano  que  não  sua
reparação integral, por outro não se pode defender que este é obrigado a celebrar acordo que, no
seu entender,  não se mostra  necessário  e  suficiente  para reprovação e prevenção do crime,
conforme o caput do art. 28-A do CPP. 10. Nesse sentido, por mais que não haja obrigação do
procurador oficiante buscar a reparação integral  do dano, o ANPP deve exprimir uma sanção
adequada ao crime cometido; não devendo se confundir o ANPP com impunidade. 11. Assim,
considerando a afirmação da defesa no sentido da ré possuir interesse em celebrar o acordo; que,
ao  contrário  de  quando  do  oferecimento  do  SURSIS,  que  a  ré  teria  condições  de  cumprir
determinadas medidas; e que não se verifica dos autos a existência de negociação nesse sentido;
se  faz  necessário  que  os  autos  retornem  ao  membro  oficiante  para  que  este  verifique  a
possibilidade de celebrar  o ANPP; estipulando as cláusulas que entender pertinente ao caso,
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desde  que  adequadas  a  prevenção  e  reprovação  do  crime;  devendo  a  persecução  penal
prosseguir  caso não haja consenso. 12.  Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da
República  oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como
(re)análise dos requisitos exigidos para a celebração do acordo. Havendo discordância, faculta-se
ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional,  requeira a designação de
outro  membro  para  dar  continuidade  ao  feito,  observadas,  em  tal  hipótese,  as  regras  de
distribuição compensatória.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

182. Expediente: 1.33.001.000228/2021-26 - Eletrônico Voto: 3666/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não Persecução Penal  '  ANPP.  Ação Penal.  Réus denunciados pela
prática  do  crime  previsto  no  art.  337-A,  inciso  I,  do  CP.  O  MPF  entendeu  ser  incabível  a
celebração de ANPP, com base nos seguintes fundamentos: (1) a conduta criminosa foi reiterada
(de fevereiro de 2010 a dezembro de 2011), pois os recolhimentos previdenciários e as obrigações
fiscais acessórias se renovam mensalmente; (2) há elementos probatórios que indicam conduta
criminal profissional e sofisticado na fraude (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). Consta da denúncia
que o valor referente à contribuição social suprimida alcança o montante de R$ 216.322,88. A
defesa do réu N.S. se insurgiu contra a recusa. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Não merece
acolhida  a  pretensão  da  defesa.  Realmente,  conforme  destaca  o  Procurador  da  República
oficiante,  verifica-se conduta criminal  profissional por parte dos réus.  Houve a constituição de
empresa de fachada, com o objetivo de burlar a legislação fiscal, escondendo a ocorrência do fato
gerador  da  contribuição  previdenciária  e  a  destinada  ao  SESC,  SENAC,  INCRA,  SEBRAE e
FNDE. Verificou-se que os segurados formalmente registrados especificamente na empresa de
fachada são verdadeiramente empregados de outras empresas; pelo que consta da denúncia,
cuida-se de conduta fraudulenta de caráter profissional e sofisticado. Não cabe oferecer o ANPP
(art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução)

183. Expediente: 1.21.000.001657/2020-61 - Eletrônico Voto: 3624/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO
DA PROPOSITURA E REALIZAÇÃO DO ANPP. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELO
MEMBRO DO MPF OFICIANTE. RECUSA POR PARTE DO INTERESSADO E/OU DEFENSOR.
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
DEFENSIVO.  DESARQUIVAMENTO  DO  PROCEDIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA PROPOSTA
FORMULADA PELO MEMBRO DO MPF OFICIANTE. RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS
DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.  DECISÃO DA 2ª  CCR.  EQUÍVOCO NA ANÁLISE DO CASO
CONCRETO.  RECONSIDERAÇÃO  DA  DECISÃO  COLEGIADA.  DISCUSSÃO  SOBRE
CLÁUSULA  DE  EVENTUAL  ACORDO  ENTRE  AS  PARTES.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
REMESSA. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Consta dos autos que
determinado indivíduo falsificou documentos públicos expedidos pela OAB/MA. Após, usou tais
documentos, perante a OAB/MS, com o intuito de obter a transferência de sua suposta inscrição
do  quadro  da  OAB/MA para  a  OAB/MS.  Condutas  que  se  enquadram no  crime  de  uso  de
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documento público falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP). 2. O membro do MPF oficiante
entendeu  ser  viável  o  ANPP  e  determinou  a  notificação  do  investigado  para  as  tratativas
necessárias à formalização do acordo. 3. Após a instauração de procedimento administrativo para
acompanhamento  da propositura  e  realização  do  ANPP,  reuniram-se,  por  videoconferência,  o
indivíduo, acompanhado do Defensor Público Federal, e o membro do MPF oficiante. O membro
do  MPF propôs,  para  a  celebração  do  ANPP,  o  pagamento  de  prestação  pecuniária  de  R$
10.000,00,  podendo ser  dividida  em 10  parcelas  mensais.  4.  Em contraproposta,  o  Defensor
Público Federal propôs que o investigado trabalhasse por um ano na DPU, em atendimentos a
assistidos. 5. A contraproposta não foi acolhida pelo membro do MPF oficiante, ante a falta de
condições objetivas de fiscalização do trabalho. 6. O investigado declarou não ter condições de
cumprir o pagamento do valor oferecido e não aceitou firmar o acordo. 7. Cumprida a finalidade do
procedimento  administrativo  instaurado,  o  membro  do  MPF  oficiante  determinou  o  seu
arquivamento. Posteriormente, foi oferecida denúncia contra o investigado, pela prática do crime
acima  indicado.  8.  Desarquivamento  do  procedimento  administrativo  após  a  defesa  do
investigado,  por  meio de ofício  expedido pela  DPU, formular  pedido de reavaliação quanto à
possibilidade de celebração do ANPP; indicou a disponibilidade financeira de R$ 600,00 por mês,
por parte do investigado, para o pagamento da prestação pecuniária; subsidiariamente, em não
sendo readequada a proposta, solicitou a substituição da prestação pecuniária por outra medida
(prestação  de  serviços,  por  exemplo);  por  último,  não  sendo  readequada  ou  substituída  a
proposta, requereu a remessa dos autos ao órgão superior do MPF, nos termos do art. 28-A, § 14,
do CPP. 9. O membro do MPF oficiante entendeu que a contraproposta apresentada pela defesa é
na mesma esteira da lançada anteriormente e insuficiente para bem reprimir e melhor prevenir
crime  dessa  natureza;  o  investigado  alega  situação  de  carência  econômica  para  não  pagar
prestação  pecuniária  condizente  com  a  gravidade  concreta  do  delito;  o  valor  indicado  na
contraproposta revela-se irrisório para fins de celebração do ANPP. Frustradas as possibilidades
de acordo (mantida a proposta e recusadas as contrapropostas). 10. Na 804ª Sessão de Revisão,
realizada  em  12-04-2021,  a  2ª  CCR,  à  unanimidade,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, considerando que o procedimento administrativo tinha cumprido a finalidade. 11.
Ciente da decisão colegiada, o membro do MPF oficiante determinou o reencaminhamento do
feito à 2ª CCR, tendo em vista o equívoco na análise do caso concreto, pois não se trata de
homologação de arquivamento, mas de recurso da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP,
ante  a  discordância  em  relação  à  proposta  de  acordo  formulada  pelo  Parquet.  12.
Preliminarmente, cabe reconsiderar a decisão anterior proferida pela 2ª CCR. 13. Reexaminando
o caso concreto, verifica-se que a remessa se deu pela discordância da defesa quanto à cláusula
do  ANPP proposta  pelo  membro  do  MPF  oficiante  (prestação  pecuniária  no  importe  de  R$
10.000,00, a qual poderia ser dividida em 10 parcelas mensais).  14. A remessa dos autos ao
órgão superior do MPF se dá na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. Essa regra prevê a remessa
somente na hipótese de haver a recusa do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. 15. Na
hipótese, o membro do MPF oficiante ofereceu o ANPP; na fase posterior, as partes, ao tentarem
ajustar a cláusula, não chegaram a um consenso; na sequência, o indivíduo e/ou a defesa não
aceitaram a proposta de ANPP formulada pelo MPF. 16. Assim, não tendo havido recusa por parte
do membro do MPF oficiante em oferecer o ANPP, o caso é de não conhecimento da remessa. 17.
Devolução dos autos à origem para, sendo o caso, retomar o acordo com a cláusula proposta pelo
membro do MPF oficiante ou para o regular prosseguimento da persecução penal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração do
julgamento proferido pela 2ª CCR e pelo não conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a)
relator(a).

O processo 1.25.000.002048/2021-61 foi retirado de pauta a pedido do relator.

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

103/104



ATA DA 820ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00311987/2021

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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