
ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021

Aos quatro dias do mês de outubro 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/MG-1059088-95.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4195/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO
DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO INFANTIL (ART. 240, ART. 241-A E ART. 241-B DO ECA),
ALÉM DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.  217-A CP).  COMPETÊNCIA E O
FUNCIONAMENTO  DOS  ÓRGÃOS  JURISDICIONAIS.  ART.  96,  INCISO  I,  LETRA  A,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  1)
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do delito previsto no artigo 241-A e/
ou 241-B da Lei 8069/90, além do delito do artigo 217 do Código Penal, e outros ilícitos penais
porventura evidenciados no curso das investigações. Relatório de Análise de Polícia Judiciária
noticiando que o investigado armazenou no Google Fotos e compartilhou, via facebook, com o
usuário em Camarões/África e com outras pessoas no Brasil,  diversas imagens e vídeos com
conteúdo pornográfico infantil. 2) A investigação teve início a partir da Notícia-crime encaminhada
pelo  Núcleo  de  Repressão  aos  Crimes  de  Ódio  e  à  Pornografia  Infantil  da  Polícia  Federal,
referente ao Caso Rapina 21/2020, que se refere a 24 reports, sendo 19 recebidos do Google e 5
do Facebook, vinculados aos usuários A.C. e A.O. (supostamente o mesmo indivíduo) suspeito de
produção, armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil  (art.  240,  art.
241-A e  art.  241-B  do  ECA),  além  do  crime  de  estupro  de  vulnerável  (Art.  217-A CP).  3)
Encontrado como suspeito A.O.C., residente na cidade de Passos/MG, o Procurador da República
oficiante manifestou-se pelo declínio de competência à Vara Única da Subseção Judiciária de
Passos/MG. Alega a inconstitucionalidade do ato da presidência do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, a Resolução Presi 5747798 ' que aprovou a especialização da 35ª vara federal da
Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar crimes cibernéticos próprios e crimes
praticados contra criança e adolescentes pela internet. Considera que tal ato fere o princípio do
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juiz natural, por determinar, a posteriori, a competência para julgamento desta causa e daquelas
ali elencadas, não obstante sua fase processual. Aduz que, em vista da preexistência do juízo e a
vedação aos  tribunais  de exceção,  a  competência  fixada  somente  deveria  se  aplicar  a  fatos
futuros,  e  não  a  fatos  constantes  de  inquéritos  policiais  já  distribuídos  e  sem  a  respectiva
propositura de ação penal, o que anularia o artigo 6º da referida Resolução. Por último, sustenta a
violação ao artigo 70 do Código de Processo Penal  '  que fixou a competência  pelo  local  da
consumação  do  delito  '  visto  que  a  Resolução  PRESI  5747798  estabeleceu  que  a  Seção
Judiciária de Minas Gerais será responsável pelo processamento e julgamento de todos os crimes
elencados em seu art.3º, independente do local de consumação dos atos. 4) Discordância do Juiz
Federal,  que  reconheceu  a  competência  material  do  juízo  da  35ª  Vara  Federal/SJMG  para
processamento do feito, em razão da especialização determinada pela RESOLUÇÃO PRESI '
5747798 do eg. TRF-1ª Região. 5) Remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, por aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o
art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/93. 6) Assiste razão ao Juiz Federal, cujos fundamentos a
seguir transcritos adoto como parte integrante desse voto: 'Nos termos da Constituição Federal,
compete  aos  tribunais  dispor  sobre  a  competência  e  o  funcionamento  de  seus  órgãos
jurisdicionais: Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e
elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos; Internamente, compete à Corte Especial Administrativa apreciar a
matéria  relativa  à  especialização  de  varas,  nos  termos da Constituição  Federal  e  Regimento
Interno do TRF1, 'XI ordenar a especialização de varas e atribuir competência, pela natureza dos
feitos, a determinados juízos federais.' Como se vê, a redistribuição de competência entre órgãos
já criados por lei é matéria de reorganização judiciária interna afeta à autonomia dos Tribunais, os
quais têm competência para dispor sobre especialização de varas. Dessa forma, a especialização
da 35ª Vara Federal é questão atinente à autonomia do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
ao qual compete a adoção de medidas com vistas a suprir a demanda pela entrega da prestação
jurisdicional. […] Ademais, uma vez identificado o lugar da infração - conforme a regra geral da
competência racione loci, disposta no art. 70 do Código de Processo Penal - necessário analisar a
legislação de organização judiciária que estabelece qual é o juízo natural para cuidar do feito, vez
que o art. 74 do CPP dispõe que a definição de competência em razão da natureza da infração
será  regulada  por  tais  regras,  permitindo  ao  Estado  que  se  organize  administrativamente  e
entregue uma prestação jurisdicional mais adequada à sociedade por meio da especialização." 7)
No mesmo sentido é o seguinte julgado do STJ: "A definição da garantia do juiz natural reúne (i) a
vedação  a  "juízo  ou  tribunal  de  exceção"  (art.  5º,  XXXVII),  bem  como  (ii)  o  direito  de  ser
processado e julgado por juiz (pre)determinado por lei, uma vez que "ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII). Além disso, essa garantia deve
ser encarada como meio para a efetivação de outra garantia: a do juiz independente e imparcial. É
comum,  ao  tratar  da  garantia  do  juiz  natural,  associá-la  à  garantia  do  juiz  independente  e
imparcial. Embora elas não se confundam, sua associação é importante, na medida em que a
garantia  do juiz  natural  tem como objetivo  dar  concretude à garantia  do  juiz  independente  e
imparcial.  Em outras  palavras,  a  interpretação  teleológica  daquela  tem em vista  a  efetivação
desta. […] O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de
auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos
jurisdicionais e administrativos.  No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo
Penal  dispõe  que  'A  competência  pela  natureza  da  infração  será  regulada  pelas  leis  de
organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri'". (RHC 46.881/RJ, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)  8) Não
homologação do declínio de atribuições. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no
caso,  facultando-se  ao  Procurador  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

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

002. Expediente: JF/PR/CAS-5010053-
05.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4418/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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CASCAVEL

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

Ementa: RÉU  PRESO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP.  CRIME  DE  REDUÇÃO  À  CONDIÇÃO
ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP) IMPUTADO AO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA E
CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DISPARO
DE ARMA DE FOGO, POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL ADULTERADO E AMEAÇA
CONTRA OS  TRABALHADORES  DA FAZENDA IMPUTADOS  AO  CAPATAZ  DA FAZENDA.
EVIDENTE CONEXÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1) Trata-se de
declínio de competência, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Quedas do Iguaçu/PR, de
inquérito policial instaurado com a prisão em flagrante de M.M.N.J., convertido, posteriormente,
em ação penal com a mesma numeração. 2) A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público
Estadual contra C.V. - conduta tipificada no art. 149, caput e §1º, inciso II (por cinco vezes), c.c.
§2º, inciso I (por três vezes), na forma do art. 70 (concurso formal) de crimes, ambos do Código
Penal (1º Fato); e M.M.N.J. - condutas tipificadas no art. 147 c.c. art. 71, ambos do Código Penal
(2º Fato) e nos arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso VI, ambos da Lei 10.826/03 (3º e 4º Fato),
tudo na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes). 3) Ao analisar a inicial
acusatória,  o  Juízo  Estadual,  por  entender  que  o  crime  previsto  no  art.  149  do  CP  é  de
competência federal, bem como a ameaça e os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento
terem ocorrido no contexto da redução à condição análoga a de escravo, declinou da competência
para a Justiça Federal de Cascavel. 4) Os autos foram encaminhados ao MPF para manifestação
quanto à competência para conhecimento do caso e a necessidade da manutenção da prisão
preventiva de M.M.N.J. 5) Manifestação do Procurador da República no sentido da competência
da Justiça Federal apenas para o processamento e julgamento da ação penal referente ao crime
do art. 149 do CP, requerendo a restituição dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Quedas do Iguaçu/PR para julgamento dos crimes imputados a M.M.N.J., considerando que não
há conexão entre os crimes a ele imputados e o crime de redução à condição análoga à de
escravo (art. 149 do CP) imputado ao proprietário da fazenda C.V. 6) Discordância do Juiz Federal
considerando que  'no caso em apreço,  as condutas imputadas ao indiciado  M.M.N.J.  (posse
irregular de arma de fogo, acessório ou munição, disparo de arma de fogo, posse de arma de fogo
com sinal adulterado e ameaça) foram praticadas, a princípio, no intuito de encobrir ou ocultar a
redução das vítimas à condição análoga à de escravo, causando prejuízo aos direitos trabalhistas
e  à  dignidade  da  pessoa  humana,  embora  o  Brasil  tenha  assumido  diversos  compromissos
internacionais na matéria'. 7) Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF, aplicando, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP. 8) Assiste razão ao Juiz Federal.
Segundo consta, o réu M.M.N.J. exercia a função de capataz na fazenda de propriedade de C.V. e
uma de suas atribuições era a fiscalização do trabalho na fazenda, havendo nítida conexão dos
crimes imputados ao réu M.M.N.J., quais sejam, posse irregular de arma de fogo, acessório ou
munição, disparo de arma de fogo, posse de arma de fogo com sinal adulterado e ameaça contra
os trabalhadores da fazenda com o crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149
do  CP)  imputado  ao  proprietário  da  fazenda  C.V.,  restando  evidenciado  que  as  condutas
atribuídas ao réu M.M.N.J. tinham por objetivo intimidar as vítimas e assim encobrir ou ocultar a
redução  das  vítimas  à  condição  análoga  à  de  escravo.  9)  Não homologação do  declínio  de
atribuições  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  prosseguir  na  persecução  penal,
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua
independência  funcional,  requeira  a  designação de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

003. Expediente: JFRJ/CAM-5005776-
80.2021.4.02.5103-TC - Eletrônico 

Voto: 4191/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
CAMPOS

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Possível prática do crime de esbulho possessório (art. 161, § 1º, inciso II,
CP)  em  unidade  habitacional  vinculada  ao  Programa  'Minha  Casa  Minha  Vida'  -  PMCMV.
Requerido o reconhecimento judicial da incompetência do Juízo Federal para o processamento do
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feito, com a devolução dos autos ao Juízo Estadual de origem. Discordância da Juíza Federal.
Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos
moldes previstos no artigo 28 do CPP c/c artigo 62, IV, da LC 75/93. Fato narrado relacionado à
pós-ocupação da unidade e não em detrimento do PMCMV. No caso, a Lei nº 10.188/2011, em
especial  em seu artigo 2º,  § 3º,  prevê que os bens imóveis  destinados ao financiamento do
PMCMV são de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que tem natureza
privada e patrimônio dissociado das Instituições Financeiras Oficiais executoras do Programa.
Ausência de ofensa ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, que atua apenas como agente
financiador junto ao programa. Possível  crime de esbulho possessório cometido por particular
contra  particular.  Aplicação  analógica  do  Enunciado  nº  82:  '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 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'  (aprovado na 176ª
Sessão de Coordenação,  de 10/02/2020).  Ausência  de elementos de  informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR:  1.14.000.000973/2021-31,  809ª  Sessão  de  Revisão,  em  17/05/2021.  Manutenção  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre
o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional
do Ministério Público (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 05/06/2020).

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

004. Expediente: JF/SP-5002794-67.2020.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 4181/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). REMESSA VIA POSTAL
DE MERCADORIA IMPORTADA IRREGULARMENTE. ARMA DE PRESSÃO. NECESSIDADE DE
FACILITAR O TRÂMITE PROCESSUAL, A COLETA DE PROVAS E A DEFESA DOS ACUSADOS.
ATRIBUIÇÃO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a suposta prática do crime de contrabando, tipificado no artigo art. 334-A do Código Penal,
consubstanciado na apreensão ocorrida em 24/01/2018, pela Alfândega da Receita Federal do
Brasil em São Paulo ' ALF/SPO, em controle postal, de arma de pressão de origem estrangeira,
sem a  comprovação da entrada regular  no país.  2.  A Procuradora  da República oficiante  na
PR/SP, com fulcro no Enunciado nº 95 da 2ª CCR/MPF, requereu o declínio de competência para
processo  e  julgamento  do  feito  em favor  da  Justiça  Federal  em Campinas/SP,  posto  que  o
investigado destinatário  da  mercadoria  apreendida reside  em Valinhos/SP.  3.  Discordância  da
Juíza Federal, com fundamento no art. 70 do CPP e na Súmula nº 151 do STJ. 4. Autos remetidos
à 2ª CCR/MPF, na forma do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Sabe-se que, em
conformidade com a Súmula nº 151 do STJ, 'a competência para o processo e julgamento por
crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal  do lugar da
apreensão dos bens". 6. Na mesma linha de raciocínio, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF aprovou o Enunciado n.º 54,  segundo o qual 'a  atribuição de membro do MPF para
persecução penal  do  crime de  descaminho  é definida  pelo  local  onde as  mercadorias  foram
apreendidas, pois ali consuma-se o crime'. 7. Nada obstante o lugar da infração seja a regra na
definição da competência criminal (CPP, art. 69, I) e o domicílio ou residência do réu tenha caráter
subsidiário (CPP, art. 69, II), tais normas devem ser interpretadas de modo teleológico, à vista das
garantias e princípios constitucionais. 8. No caso sub examine, por exemplo, a conduta delituosa
se reveste de circunstâncias peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da
fixação da competência para o processamento e o julgamento do feito. 9. Na realidade, tendo a
mercadoria sido remetida 'via postal' para o domicílio do comprador, se a fixação da competência
se  der  com supedâneo na Súmula nº  151  do STJ e no Enunciado 54 da 2.ª  CCR,  os atos
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instrutórios  da  eventual  ação  penal  '  se  não  todos,  mas  a  maior  parte  deles  '  terão  de  ser
deprecados ao Juízo de Campinas/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 de Campinas/SP, que, como já
referido, é a autoridade judiciária que se lhe situa mais próxima. 10. Assim sendo, em casos como
o presente em que se verifica a remessa "via postal" de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho, o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é o melhor
critério  para a  definição da competência,  porque  além de prestigiar  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 réu ou o investigado possui domicílio. 11.
Cumpre observar que, para a hipótese específica, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF editou o Enunciado nº 95, que estabelece: "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." 12. Assim, a meu ver, embora diversa a
situação fática,  tendo em vista  que os precedentes que motivaram a Súmula nº  151 do STJ
referem-se à situação em que os investigados são conhecidos como "camelôs", a finalidade das 2
normas é a mesma, ou seja, facilitar o trâmite processual,  a coleta de provas e a defesa dos
acusados. 13. Manutenção 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).

005. Expediente: JF/PR/CAS-5007186-
39.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4117/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da  eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 1.847,89. Pessoa física com 3 (três)
reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação.

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

006. Expediente: JF/PR/CUR-5024399-
10.2020.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 44/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: VOTO-VISTA.  INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTA FRAUDE NO RECEBIMENTO DE PENSÃO
MILITAR DO EXÉRCITO. INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a ocorrência do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, haja vista a notícia de que a ora
investigada recebe, de forma indevida, pensão militar em razão do falecimento do seu tio (parente
por afinidade), ocorrido em 13/11/2005. 2. Segundo consta, a pensionista casou-se em 20/07/2000
com seu tio militar do Exército,  omitindo a existência dessa relação de parentesco no ato de
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registro do matrimônio. Constam, ainda, as seguintes informações: (a) a investigada admitiu que
nunca dividiu o teto com seu tio; alegou que a ideia do casamento partiu dele, com o objetivo de
não a deixar desamparada; porém, negou a fraude e afirmou que não houve omissão quanto à
relação de parentesco por ocasião da celebração do matrimônio em cartório; (b) depoimento da
neta  do falecido no sentido de que os envolvidos  não eram,  efetivamente,  marido e  mulher;
informou também que o avô, no ano em que o suposto matrimônio foi contraído, confundia o
tempo e os fatos; e (c) vizinhos dos envolvidos relataram que o militar era viúvo e não conviveu
maritalmente com outra mulher em seus últimos anos de vida. 3. O membro do MPF oficiante
promoveu o arquivamento, entendendo que não há elementos probatórios suficientes a denotar o
preenchimento do tipo, pelas seguintes razões: (a) até o momento não se tem notícia de qualquer
providência adotada no que diz respeito à anulação/desconstituição do casamento, nem mesmo
para  fins  sucessórios;  (b)  não  há  informação  no  sentido  de  cancelamento  do  benefício;  ao
contrário, na esfera militar, concluiu-se pela ausência de elementos a indicar possível fraude; e (c)
as diligências ora realizadas neste apuratório, embora denotem a possibilidade de não ter havido
de fato  o  casamento,  são  muito  frágeis  por  si  só a  embasar eventual  denúncia.  Além disso,
requereu o encaminhamento de cópias dos presentes autos à Advocacia da União, para a tomada
das medidas que entender cabíveis na esfera cível. 4. Discordância do Juízo federal quanto ao
pedido de arquivamento e deferimento do pedido de envio de cópia do inquérito à Advocacia da
União. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação
anterior à Lei 13.964/2019). 6. Conforme o art.  9º,  inciso III,  alínea "a", consideram-se crimes
militares em tempo de paz, os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares,  considerando-se como tais  não praticados contra  o patrimônio  sob a
administração militar ou contra a ordem administrativa militar. 7. Nesse sentido, a Terceira Seção
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  '  STJ  já  se  pronunciou  entendendo  que  o  julgamento  de
estelionato praticado por civil em detrimento de patrimônio sob a administração militar compete à
Justiça  Castrense.  Precedentes:  AgRg  no  CC  131.330/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  DJe  6/3/2014  e  CC  130.711/SC,  Rel.  Ministro  ROGÉRIO  SCHIETTI  CRUZ,  DJe
4/12/2013. As decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ' STJ harmonizam-se
com recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal ' STF a respeito do tema: ARE 835894
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/4/2019; RE 874721 AgR, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI,  Segunda Turma, DJe 24/8/2018 e HC 125865 AgR,  Relator  Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe14/3/2018.  8. Em alguns casos, como no recente
julgado CC 170.531/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
24/06/2020, DJe 29/06/2020, reconheceu-se a incidência da Súmula 53 do STJ segundo a qual
"compete à Justiça Comum estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra
instituições militares estaduais". Não é a hipótese dos autos em análise. 9. Do referido julgado
(CC  170.531/SP)  extrai-se  outro  importante  precedente,  o  CC  162.399/MG,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJe  15/3/2019,  com  valioso
entendimento: "Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, a Justiça Militar Estadual
é  competente  para  processar  e  julgar  os  crimes  militares  praticados  apenas  pelos  militares
estaduais,  restrição não encontrada no âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes.  Com
efeito,  a  Justiça  Militar  Estadual  é  competente  para  julgar  militares  integrantes  das  Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na forma do art. 9º, do CPPM.
Não possui competência para julgar civil. Sua competência é mais restrita. Interpretação da Lei
Maior".  10.  Precedentes  da  2ª  CCR:  1.22.000.001709/2020-61,  803ª  Sessão  de  Revisão,  de
22/03/2021;  e  1.30.001.002792/2021-95,  817ª  Sessão de Revisão,  de 09/08/2021,  ambos por
maioria. 11. Nesse contexto, considerando que o caso cuida do suposto recebimento indevido de
valores  referentes  a  pensão  militar  do  Exército,  a  atribuição  para  a  persecução  penal  é  do
Ministério  Público  Militar,  conforme  art.  9º,  inciso  III,  alínea  "a",  do  Código  Penal  Militar.  12.
Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar.
Homologação.

Deliberação: Após  o  voto  da  relatora,  o  Dr.  Carlos  Frederico  Santos  proferiu  voto-vista  divergente,  pelo
recebimento do arquivamento como declínio de atribuições, no que foi seguido pelo Dr. Francisco
de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo recebimento da promoção
de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Militar, nos termos do voto-
vista do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora, Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

6/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

007. Expediente: JF/PR/GUAI-5000981-
55.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 43/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: VOTO-VISTA. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO EM
CONCURSO  COM  O  CRIME  DE  CONTRABANDO.  DENÚNCIA OFERECIDA QUANTO  AO
CONTRABANDO DE CIGARROS E PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM RELAÇÃO AO
DESCAMINHO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,
ART. 62, IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO ENTRE
CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO  QUE  INDICAM  EVIDENTE  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE  COMERCIAL,  BEM
COMO  REINCIDÊNCIA  POR  PARTE  DO  INVESTIGADO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de descaminho (CP, art. 334, § 1°, IV) praticado em
concurso com o crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1°, IV), ambos cometidos no mesmo
contexto fático. 2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia pela prática do crime de
contrabando, em razão da importação ilegal de 11.500 maços de cigarros. No entanto, promoveu
o arquivamento em relação ao crime de descaminho, com fundamento na aplicação do princípio
da  insignificância,  considerando  que  as  demais  mercadorias  apreendidas  (35  pneus)  foram
avaliadas em R$ 6.152,21 e os impostos elididos calculados em R$ 2.054,84. 3. O Juiz Federal,
por sua vez, discordou do arquivamento por entender que 'Em que pese o baixo valor de impostos
iludidos não suplantar a barreira tolerável pelo MPF, tratam os presentes autos de concurso dos
crimes de contrabando e descaminho. Portanto não se lhe aplica o princípio da insignificância,
uma vez que só há insignificância quando a conduta não causa prejuízo, e no caso a situação
apresenta maior gravidade, decorrente do concurso com o crime de contrabando.' Ressaltou que
o concurso entre os crimes de descaminho e contrabando no mesmo contexto fático afasta os
requisitos da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4.  Os autos  foram remetidos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação e Revisão  do Ministério  Público
Federal, nos termos do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da
LC nº  75/1993.  5.  De  acordo  com o  Enunciado  n°  49  da  2ª  CCR 'Aplica-se  o  princípio  da
insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da  conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5 (cinco) anos.' 6. Entretanto, a 2ª CCR decidiu recentemente pela não aplicação do princípio da
insignificância em caso como o ora analisado, ressaltando que '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.'  (Processo  n°  5001218-
89.2021.4.04.7017, julgado na Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, por maioria). 7. Além do
mais,  verifica-se que o investigado confessou que as mercadorias eram trazidas do Paraguai
utilizando um veículo preparado especialmente para tanto (sem bancos), o que aliado aos demais
elementos de informações dos autos (como a grande quantidade de mercadorias apreendidas),
revelam evidente  exercício  de atividade comercial.  Cabe ressaltar,  ainda,  que apesar  de não
existirem registros de outras autuações em desfavor do investigado por importação irregular de
mercadorias nos últimos cinco anos anteriores  à  presente  conduta (ocorrida  em 31/01/2021),
consta  da  manifestação  ministerial  que  "este  é  reincidente,  posto  que  foi  condenado
definitivamente no bojo dos autos de ação penal n° 5002536-91.2013.4.04.7016 (1ª VF de Toledo/
PR), à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo art. 334, §1º,
alínea b, do Código Penal (redação anterior a Lei nº 13.008/2014), com trânsito em julgado em
14/10/2014 e extinção da punibilidade em 30/08/2016."  8. Não homologação do arquivamento
quanto ao crime de descaminho. Designação de outro membro do MPF para prosseguimento da
persecução penal.

Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto-vista divergente, pela não
homologação do arquivamento, no que foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino.
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Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
arquivamento, nos termos do voto-vista do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora, Drª.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

008. Expediente: JF/PR/MGA-5014467-
23.2019.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 4220/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO TENTADO (ART. 171, § 3º, C/C O ART. 14, INCISO II, DO
CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART.
62, IV DA LC 75/93. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência, em tese, do delito
previsto no 171, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a notícia de que escritório de advocacia
teria proposto ação civil perante a Justiça Estadual de Maringá, para o recebimento de seguro
habitacional  realizado  quando da aquisição  de imóvel  pelo  Sistema Financeiro  de  Habitação,
instruindo a petição inicial com uma procuração datada de 20/11/2009, sendo que o outorgante
teria  falecido  em  30/07/2009.  2)  Promoção  de  arquivamento  considerando  que  a  pena  do
estelionato tentado (art. 171, § 3º, c/c o art. 14, inciso II, do CP), assim como de eventual falsidade
ideológica (art.  299 do CP), não ultrapassariam 05 e 03 anos, respectivamente, resultando na
prescrição da pretensão punitiva em 12 anos. Argumenta que a procuração foi apresentada ao
Juízo Cível em 16/12/2009, estando prescrito o fato. Ressaltou, também, o MPF, que a perícia
constatou que as assinaturas realmente partiram do punho do outorgante, havendo, conforme se
verifica da simples análise do documento, a aposição posterior da data. Portanto, não houve a
falsificação  da assinatura  ou o  falseamento  da vontade da  parte  em contratar  os advogados
investigados  para  a  propositura  da  ação.  A  suposta  falsidade  estaria  presente  apenas  na
colocação de data posterior a sua assinatura, que acabou sendo escrita após a data do óbito do
mesmo, que ocorreu em 30/07/2009. Com isso, aduziu o MPF que houve falta de cuidado dos
investigados  ao  permitir  a  colocação  de  data  posterior  na  procuração,  sem  averiguar  se  o
contratante,  então falecido,  estaria ainda em condições de firmar a procuração, não havendo
prova do dolo com o objetivo de vantagem econômica indevida e que a conduta enseja, se for o
caso,  eventual  punição  no  âmbito  disciplinar  junto  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil.  3)
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 4) O laudo
mencionado pelo MPF foi realizado a pedido dos investigados. Consta nos autos também o laudo
realizado a pedido da parte ré na ação cível. Neste laudo, concluiu a perita que não foi possível
atribuir a um único e mesmo punho escritor as assinaturas apresentadas em razão do exemplar
disponibilizado pelo consulente, sendo ressaltado o anacronismo entre as datas da procuração e
do atestado de óbito. 5) Conclusões dos laudos divergentes, necessitando a realização de perícia
pela unidade técnica da Polícia Federal para compor as provas dos autos. 6) Além disso, como
bem observou o Juiz Federal, não se pode ignorar as informações de que, no Estado do Paraná,
casos como o ora noticiado teriam se repetido, ao menos, oito vezes. Ou seja, em possíveis
outras  oito  ações  os  investigados  juntaram procurações  nas  ações  indenizatórias  com datas
posteriores ao falecimento da parte autora, podendo configurar a prática reiterada e conjunta da
conduta e a configuração de outro(s) crime(s), não havendo se falar, por ora, na ocorrência de
prescrição. 7) Necessidade de realização de perícia pela unidade técnica da Polícia Federal a fim
de constatar a veracidade ou não das assinaturas apostas na procuração e na declaração de
hipossuficiência,  assim  como  se  mostra  pertinente  a  investigação  acerca  da  conclusão  dos
demais  casos  noticiados,  consistente  na  apresentação  em  outras  ações  indenizatórias  de
procurações  assinadas  com  data  posterior  ao  falecimento  dos  outorgantes,  o  impacto  das
condutas ora retratadas no contexto geral, a existência de possível liame entre as outras notícias
de condutas semelhantes e demais diligências que se fizerem necessárias. 8) Somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir,  extreme de dúvidas,  se existem elementos suficientes para deflagrar  a ação
penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  9)  Arquivamento
prematuro. Não homologação. 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,  oferecimento da
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denúncia ou declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Os advogados Maria Clara Martins (OAB/SP Nº
371454) e Maurício Giacomelli (OAB/PR Nº 40455) realizaram sustentação oral.

009. Expediente: JFRS/SLI-5000025-
97.2020.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 4167/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da  eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento.  No caso: Tributos iludidos R$ 3.868,10. Pessoa física com 04
(quatro) reiterações nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à presente autuação.

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

010. Expediente: JF-AL-0804279-37.2018.4.05.8003-
APP - Eletrônico 

Voto: 4370/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
ALAGOAS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DO  OFERECIMENTO  DO  ACORDO  E  DA  REALIZAÇÃO  DA
CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
face de acusado pela prática do crime previsto no art.  171,  § 3°, do CP. 2.  O Procurador da
República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que o denunciado não confessou a
prática do crime quando ouvido durante a investigação criminal, além do fato de que a denúncia já
foi recebida, o que inviabiliza o ANPP conforme jurisprudência recente das cortes superiores. 3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que
foi  revisada  e ampliada  a partir  da  edição  da  Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no  item 8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida  ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente a  prática da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
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em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Com
relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua
realização neste momento processual. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo
assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente.
Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª 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.' 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República
oficiante para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como (re)análise
dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

011. Expediente: JF-CPS-APORD-5009952-
47.2019.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 4134/2021 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 acusadas pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP (por
duas vezes), em concurso material; bem como do crime previsto no art. 299 do CP (por duas
vezes),  em concurso  material.  2.  A Procuradora  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 de C.S. dos 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).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes
precedentes:  Processo  n°  5007273-44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de
25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020,
ambos unânimes. 5. No presente caso, conforme ressaltou a Procuradora da República oficiante
'A pena mínima do delito disposto no art. 171, § 3°, do Código Penal, considerada a causa fixa de
aumento de pena, é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo certo que sua prática
por duas vezes, em concurso material, eleva a pena a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
De outro lado, a pena mínima do delito disposto no art. 299 do Código Penal é de 1 (um) ano de
reclusão, sendo certo que sua prática por duas vezes, em concurso material, eleva a pena a 2
(dois)  anos  de  reclusão.  Somando-se  as  penas  mínimas  acima  detalhadas,  tem-se  que  as
imputações  às  denunciadas  chegam  a  4  (quatro)  anos  e  8  (oito)  meses  de  reclusão'.  6.
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do
CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto.
7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção
das providências cabíveis.

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

012. Expediente: JF-CPS-0015112-66.2004.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4394/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/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  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°
8.137/90, em 05 (cinco) oportunidades, em concurso formal impróprio (CP, art. 70, parte final). 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 pelas defesas
de S.N.L.J. e W.W.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 aos acusados, em concurso
material,  formal ou continuidade delitiva,  extrapolar o limite estabelecido no art.  28-A do CPP
(inferior  a  04  anos).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes:  Processo  n°  5007273-
44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020;  Processo  n°  5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente
caso, foi  imputada aos denunciados a prática do crime previsto no art.  1°, inciso I,  da Lei n°
8.137/90 (cuja pena mínima prevista em abstrato é de 02 anos de reclusão), por 05 vezes, em
concurso formal impróprio (CP, art. 70, parte final). Conforme ressaltou o Procurador da República
oficiante 'uma vez praticadas as condutas delitivas em concurso formal com desígnios autônomos,
que enseja cumulação das penas, acrescidos da continuidade delitiva, e considerando o disposto
no § 1º  do  art.  28-A do Código  de  Processo Penal,  temos que  a soma das penas mínimas
ultrapassa  o  limite  objetivo  disposto  no  caput  do  mencionado  dispositivo  legal  (pena  mínima
inferior a 4 anos), não permitindo a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao presente
caso'. 6. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-
A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso
concreto. 7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

013. Expediente: JF-CPS-0021395-85.2016.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4137/2021 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. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
NECESSÁRIA  E  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos
crimes previstos no art. 241-A e no art. 241-B, ambos da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do
CP. Disponibilização e armazenamento de diversos arquivos contendo cenas de pornografia ou
sexo explícito envolvendo menores de idade. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de
oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas dos crimes imputados ao réu é de
04 (quatro) anos,  ou seja, superior ao limite previsto no art.  28-A do CPP. 3. Interposição de
recurso  pela  defesa,  por  entender  que  o  denunciado  preenche  os  requisitos  legais  para  a
celebração do acordo. 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
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(inferior  a  04  anos).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes:  Processo  n°  5007273-
44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020;  Processo  n°  5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente
caso, o autor dos fatos foi denunciado pela prática do crime previsto no art.  241-A da Lei n°
8.069/90  (cuja  pena mínima cominada em abstrato  é  de  03  anos de reclusão)  em concurso
material com o crime previsto no art. 241-B da Lei n° 8.069/90 (cuja pena mínima cominada em
abstrato é de 01 ano de reclusão). Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas dos
crimes objeto da denúncia alcança o patamar de 04 anos, superior ao limite previsto no art. 28-A
do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 6. Além do mais, essa 2ª Câmara já se manifestou pela
inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes envolvendo o crime previsto no art. 241-A (e/
ou seguintes) da Lei n° 8.069/90, ressaltando que 'A Constituição Federal prevê que a `lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º).
Verifica-se,  no  caso  concreto,  que  a  gravidade  da  conduta,  consubstanciada  na  posse,
armazenamento  e  disponibilização  de  diversos  arquivos  contendo cenas de abuso  sexual  de
crianças  e  adolescentes,  afasta  a  possibilidade da  propositura  do ANPP,  por  não se  mostrar
necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do
CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que
se  mostraria  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  tem-se  que  o  critério  da
`condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista na lei
quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em
razão  do  sexo  feminino'.  Precedente:  Processo  n°  1018877-51.2020.4.01.3800,  Sessão  de
Revisão n°  822,  de 13/09/2021,  unânime.  7.  Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal,  nos termos do art.  28-A do CPP,  uma vez que não estão preenchidos os
requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução
dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

014. Expediente: JF-JAL-5001448-92.2019.4.03.6124-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4127/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  24ª
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JALES/
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
REINCIDÊNCIA OU 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 dos crimes previstos no art. 334, § 1°, III e no art. 334-A, caput c/c § 1°, IV, ambos do CP,
em concurso material.  2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP em
relação ao denunciado por verificar que ele possui antecedentes criminais  e é reincidente.  3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se
mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A,
§2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se  insignificantes  as  infrações  penais  pretéritas.  5.  No  presente  caso,  conforme  ressaltou  o
Procurador  da República  oficiante  'o  acusado possui  extensos  antecedentes  criminais,  o  que
demonstra que a medida não seria necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
e,  além disso,  é  reincidente  (Num.  26448256  -  Pág.  14).'  Ademais,  em consulta  ao  sistema
Comprot1, verifica-se a existência de várias outras autuações administrativas em seu desfavor. 6.
Nesse ponto,  cumpre observar  que, de acordo com a jurisprudência do STF, a  existência  de
outras  ações penais,  inquéritos  policiais  em curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais  é
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski,
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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  reincidência  ou  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).

015. Expediente: JF/MG-0003022-83.2019.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 4346/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. 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 c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90. 2. O Procurador da
República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa, por
entender estarem preenchidos os requisitos para a celebração do acordo. Encaminhamento dos
autos  à  2ª  CCR,  com fundamento no art.  28-A,  §  14,  do CPP.  4.  Um dos requisitos  para  o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. 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, em que pese o argumento da defesa de que os processos citados pelo MPF
dizem  respeito  a  uma  mesma  fiscalização  por  parte  da  Receita  Federal  e  que  gerou  três
processos criminais distintos, verifica-se que tais ações penais se referem a fatos diversos. Os
presentes autos dizem respeito ao crime previsto no art. 1°, inciso I c/c art. 12, inciso I, ambos da
Lei n° 8.137/90, em razão da omissão de receitas em declarações de imposto de renda relativas
aos anos-calendário 2006 e 2007, em que o crédito tributário foi constituído em 2014. Por outro
lado, o acusado foi condenado na Ação Penal nº 20634-44.2013.4.01.3800 pela prática do crime
previsto  no  art.  1º,  parágrafo  único  c/c  inciso  V,  da  Lei  nº  8.137/90,  por  não  entregar  os
documentos exigidos pela Receita Federal no prazo legal, fato ocorrido em 11/06/2010. Além do
mais, responde à Ação Penal n° 1010370-04.2020.4.01.3800 pela prática do crime previsto no art.
1°, inciso I c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90, na forma do art. 71 do CP, por omissão
em declarações fiscais  quanto  ao  ano-calendário  2004,  cuja  constituição  do  crédito  tributário
ocorreu em 2007. 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência
de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski,
Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal,
nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária
e suficiente  para  a  reprovação e prevenção do crime,  no caso  concreto,  havendo nos  autos
elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional.  8.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

016. Expediente: JF/MG-0027978-66.2019.4.01.3800- Voto: 4367/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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APN - Eletrônico SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP.  POSSIBILIDADE DE  OFERECIMENTO DO  ANPP NO CURSO  DA AÇÃO PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª,  4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 342 do CP. 2.
O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em
processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF e do STJ. 3. Interposição de
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e
ampliada a partir da 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).

017. Expediente: JF/MG-1029425-38.2020.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4139/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime
previsto no art. 334-A, incisos I e V, do CP c/c o art. 3º do Decreto-Lei n° 399/68, cometido em
05/09/2019. 2.  O Procurador da República oficiante deixou de oferecer  o ANPP em razão da
existência  de  elementos  que  indicam  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional.  3.
Interposição  de  recurso  pela  defesa,  por  entender  estarem preenchidos  os  requisitos  para  a
celebração do acordo. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
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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 acusado responde à ação penal nº 8871-36.2019.4.01.3800
e é  investigado  nos  autos  do  inquérito  policial  nº  24353-58.2018.4.01.3800,  pelos  crimes  de
contrabando de cigarros,  praticados nos anos de 2015 e 2016. Com isso,  resta demonstrada
conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  situação  que  impede  a  oferta  do  referido
benefício  (art.  28-A,  §2º,  inciso  II,  do  CPP)'.  6.  Cumpre  observar  que,  de  acordo  com  a
jurisprudência  do STF,  a  existência  de  outras  ações penais,  inquéritos  policiais  em curso  ou
procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC
147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento
de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez
que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no
caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual,
reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

018. Expediente: JF/PE/CBS-0807333-
54.2018.4.05.8312-APORD -
Eletrônico 

Voto: 4366/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

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. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA
A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA,  NO CASO, SUFICIENTE
PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-
A,  §  2°,  II).  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de G.C.S. e G.G.O.S.
pela prática do crime previsto no art. 299, na forma do art. 71, ambos do CP (por 45 vezes). No
caso de G.G.O.S., foi imputada ainda a prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 298, na forma
do art. 71, todos do CP (por 45 vezes). 2. A Procuradora da República oficiante deixou de propor o
acordo por considerar que as circunstâncias do caso indicam conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos
do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se
mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A,
§2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Quanto à vedação prevista no art. 28-A, §2º, II,
do CPP, importante registrar que esta 2ª CCR já se manifestou no sentido de que o simples fato
de o crime ser continuado não inviabiliza a propositura do ANPP. Entretanto, a depender das
circunstâncias  do  caso  concreto,  é  possível  que  crimes  praticados  em  continuidade  delitiva
obstem o oferecimento do acordo, com base no referido dispositivo legal (Precedente: Processo
n°  5052093-51.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  803,  de  22/03/2021,  unânime).  6.  No
presente caso, consta dos autos que G.G.O.S. falsificou e fez uso de comprovantes de residência
falsificados perante a JF/PE em 45 ações previdenciárias diferentes. Além disso, utilizou o token
de  G.C.S.  na  prática  dos  correspondentes  atos  processuais,  o  qual  figurou  como advogado
peticionante. 7. Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante 'O número de vezes em que
foi  praticada a falsidade ideológica (quarenta e cinco)  e o tratamento de naturalidade que os
acusados  conferem à  referida  conduta,  demonstram que o  delito  além de  ter  sido  cometido
reiteradas vezes, é prática usual no escritório de advocacia de propriedade de G., conforme ele
mesmo confessa em depoimento perante a autoridade policial'. Percebe-se, assim, que a conduta
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criminosa a eles imputadas, não é fato isolado e pontual, e sim, prática habitual.' 8. Inviabilidade
do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do
CPP,  uma  vez  que  a  medida  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam
conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional.  9.  Prosseguimento  da  ação  penal.
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

019. Expediente: JF/PR/CAS-5009163-
66.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4135/2021 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 acusados pela prática do
crime de descaminho, previsto no art.  334, caput, 2ª figura, do CP (redação anterior à Lei n°
13.008/2014). 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por verificar a
existência de elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, sendo
que eventual acordo seria insuficiente à reprovação e prevenção do crime. 3.  Interposição de
recurso pela defesa de J.O.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A,
§ 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II,
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se
houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, o Procurador da República
oficiante juntou aos autos uma lista com diversos procedimentos administrativos já instaurados
pela Receita Federal em desfavor do réu, em que se observa a existência de várias autuações
fiscais nos 05 (cinco) anos anteriores à prática da conduta ora analisada. 6. Cumpre observar que,
de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais
em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade
delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do
CPP,  uma  vez  que  a  medida  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam
conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional.  8.  Prosseguimento  da  ação  penal.
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

020. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5036858-
10.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4336/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  OU  PROFISSIONAL  NÃO
DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado
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no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art.
19 da Lei  n° 7.492/86. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível  o
oferecimento do acordo,  uma vez que o denunciado já  foi  condenado em outras duas ações
penais e responde a outros processos por crimes diversos. 3. Interposição de recurso pela defesa,
alegando que os registros criminais apontados pelo MPF são todos por fatos posteriores ao ora
apurado. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O
art. 28-A, § 2°, II, do CPP estabelece que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o agente
reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional,  exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.  5.  Com relação às ações
penais  e  aos demais  processos mencionados pelo  membro do MPF oficiante  como óbice ao
oferecimento do ANPP, verifica-se que os crimes neles apurados ocorreram a partir do ano de
2009, posteriormente à infração penal ora apreciada (cometida em 14/12/2007). Dessa forma, na
hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, os referidos
registros criminais posteriores, por si só, não indicam conduta habitual, reiterada ou profissional,
capaz de obstar  o  oferecimento  do ANPP.  6.  Precedente  da 2ª  CCR:  Processo  n°  5012241-
20.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  781,  de  21/09/2020,  unânime.  7.  Necessidade  do
retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  para  (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para
celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao
proceder  à  referida  (re)análise  constate  a  ausência  de  algum  dos  requisitos  exigidos  ou  a
incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do ANPP.

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

021. Expediente: JF/PR/PGUA-5002656-
56.2016.4.04.7008-PRESAN -
Eletrônico 

Voto: 4352/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PARANAGUÁ

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 vários acusados pela prática de crimes previstos na Lei n°
11.343/06. 2. O Juiz Federal intimou as partes para manifestação quanto a eventual interesse no
ANPP, considerando a possibilidade do oferecimento da medida em crimes com pena mínima de
04  (quatro)  anos  'como  ocorre  na  espécie  em relação  aos  réus  N.,  P.R.,  C.P.,  E.C.  e  L.S.,
denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/06'.
3. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em
processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STJ. 4. Interposição de recurso
pela defesa de alguns dos denunciados, manifestando interesse no acordo. Encaminhamento dos
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. 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'. 6. 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
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recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 7. 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'.  8.  Necessidade de
retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para  consideração  do  entendimento
firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura
do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao proceder à
referida (re)análise  constate  a  ausência  de algum dos requisitos  exigidos  ou a  incidência  de
alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do ANPP.

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

022. Expediente: JF/PR/PON-5005651-
63.2021.4.04.7009-APN - Eletrônico 

Voto: 4142/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PONTA GROSSA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  NÃO  VERIFICAÇÃO  DA  INSUFICIÊNCIA  DA  MEDIDA,  NO  CASO  CONCRETO.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador da
República oficiante entendeu não ser possível o oferecimento do acordo por considerar que a
quantidade de notas falsas apreendidas em poder do denunciado e a potencialidade de causar
grave prejuízo ao comércio local, denotam a inadequação e insuficiência da celebração do ANPP
para prevenir e reprovar a infração penal cometida. De acordo com a denúncia, o acusado foi
surpreendido guardando consigo 26 cédulas falsas (perfazendo um valor total de R$ 1.140,00),
isso após ter se dirigido a um posto de combustível e pago a quantia de R$ 40,00 mediante a
utilização de duas notas falsas de R$ 20,00. 3. Interposição de recurso pela defesa, em que se
consignou estarem preenchidos todos os requisitos para a celebração do acordo, ressaltando que
o denunciado sequer chegou a obter êxito em repassar as notas falsas que havia adquirido, pois
na primeira tentativa de utilização em um posto de gasolina já foi verificada a falsidade (e, na
sequência, efetuado o pagamento com cédulas verdadeiras). 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. 5. No entanto, cumpre observar que a gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias
inerentes ao próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado ('§ 1º - Nas mesmas penas incorre
quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta,
guarda  ou  introduz  na  circulação  moeda  falsa')  não  se  revelam  capazes,  por  si  sós,  de
obstaculizar o oferecimento do acordo de não persecução penal. Dessa forma, o simples fato de o
acusado  guardar  consigo  26  cédulas  falsas,  não  evidencia  a  insuficiência  do  acordo  para  a
reprovação e prevenção do crime, não havendo informações criminais,  por ora,  que denotem
gravidade exacerbada da conduta examinada nos presentes autos. 6. Precedente da 2ª CCR:
Processo n° 5004301-40.2021.4.04.7009, Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, unânime. 7.
Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos
exigidos  para  celebração  do  acordo,  no  caso  concreto.  Ressalte-se,  no  entanto,  que caso  o
membro do MPF ao proceder à referida (re)análise constate a ausência de algum dos demais
requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o
oferecimento do ANPP.

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

023. Expediente: JF-RIB-0000476-79.2019.4.03.6102-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4385/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
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RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP.  POSSIBILIDADE DE  OFERECIMENTO DO  ANPP NO CURSO  DA AÇÃO PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª,  4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART.  28-A DO CPP,  NO CASO CONCRETO.  1.  Incidente  de
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de
acusado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador da República
oficiante se manifestou no sentido de que a aplicação do ANPP aos processos com denúncia
recebida  deve  reservar-se  a  casos  excepcionalíssimos  e  mediante  requerimento  da  parte
interessada, bem como atender a critérios técnicos rigorosos por parte do Ministério Público, sem
perder de vista as circunstâncias que envolvem o caso concreto a fim de cumprir seu intuito de
constituir-se em medida  necessária  e  suficiente  para a  reprovação e prevenção do crime.  3.
Interposição de recurso pela defesa, argumentando que o membro do MPF sequer se referiu ao
caso concreto para embasar a negativa do acordo. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, cumpre observar 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'. 7. No caso em análise,
consta  dos  autos  que  o  acusado  utilizou  uma  nota  falsa  de  R$  100,00  na  compra  de  um
refrigerante de R$ 9,50, não havendo elementos de informações que demonstrem, por ora, ser a
medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime imputado. 8. Necessidade de retorno
dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela
2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo,
no caso concreto.

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

024. Expediente: JF-RIB-0003894-64.2015.4.03.6102-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4400/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DO  OFERECIMENTO  DO  ACORDO  E  DA  REALIZAÇÃO  DA
CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
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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.  304 c/c art.  299, ambos do CP. 2.  A
Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que o denunciado
G.F.B.A. não confessou de modo formal e circunstancial a prática do crime. 3. Interposição de
recurso pela  defesa de G.F.B.A.,  ressaltando que a confissão poderá ocorrer  neste  momento
processual, ainda que não tenha sido realizada em sede inquisitorial. Encaminhamento dos autos
à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Conforme dispõe o Enunciado nº 98
desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação
penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o
integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar
formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando
se  tratar  de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei  nº  13.964/2019,
conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão
proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que
a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a
vigência da Lei  nº  13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa,  quando
haverá preclusão.' 5. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-
se que não há óbice à sua realização neste  momento processual.  A confissão faz parte dos
requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e
não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das
2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado
e  a  seu  advogado,  apresentando  as  respectivas  cláusulas  e  deixando  claro  que  o  acordo
pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração.' 6. Necessidade de retorno dos autos
à Procuradora da República oficiante para consideração do entendimento firmado por esta 2ª
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no
caso concreto.

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

025. Expediente: JF-RJ-5069667-52.2019.4.02.5101-
*APE - Eletrônico 

Voto: 4376/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A
DA LEI  Nº  8.069/90.  RECUSA DO MPF  EM OFERECER O  ACORDO.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,  DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA
QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E
PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela
prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Compartilhamento e disponibilização de
diversos  arquivos  com  cenas  de  pornografia  ou  sexo  explícito  envolvendo  crianças  e
adolescentes, pela internet. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de propor o acordo por
entender  não  ser  suficiente  à  reprovação  e  prevenção  do  crime,  ressaltando,  dentre  outros
fundamentos,  a  grande  quantidade  de  arquivos  de  pornografia  infantil  compartilhados  e
disponibilizados, bem como as constatações realizadas durante o cumprimento do mandado de
busca e apreensão na residência do acusado (câmeras, filmadoras, tripés, roupas infantis ainda
com  etiqueta,  preservativos  e  lubrificantes)  que  apontam  para  a  suspeita  de  que  o  réu
provavelmente  produz,  ele  próprio,  material  pornográfico  infantojuvenil,  ação  típica  que  se
subsume  ao  crime  do  art.  240  da  Lei  nº  8.069/90.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art.  28-A, § 14,  do CPP.  4.  A 2ª
Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes envolvendo o
crime  previsto  no  art.  241-A da  Lei  n°  8.069/90,  ressaltando  que  o  Brasil  ratificou  tratado
internacional, consistente no 'Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança
Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de
2000  (Decreto  nº  5.007,  de  08-03-2004),  onde  consta  a  preocupação  com  a  'crescente
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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'.  5. A Constituição Federal prevê que a 'lei punirá severamente o abuso, a
violência  e  a  exploração  da  criança  e  do  adolescente'  (art.  227,  §  4º).  Verifica-se,  no  caso
concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no compartilhamento e disponibilização
de diversos  arquivos  contendo cenas de  abuso  sexual  de  crianças  e  adolescentes,  afasta  a
possibilidade  da  propositura  do  ANPP,  por  não  se  mostrar  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se
dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a
reprovação  e  prevenção  do  crime,  tem-se  que  o  critério  da  'condição  de  vulnerabilidade  e
fragilidade  da  criança'  se  alinha  com a proibição  prevista  na lei  quanto  à  impossibilidade  de
oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino.  6.
Precedentes  da  2ª  CCR:  Processos  n°s  5001705-48.2020.4.02.5110  e
5028349.27.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  781,  de  21/09/2020.  7.  Requisito  para  o
acordo não preenchido. Inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A, caput, do
CPP,  uma  vez  que  a  medida  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do crime, no caso concreto. Prosseguimento da ação penal.

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

026. Expediente: JF-SJC-0001966-70.2018.4.03.6103-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4387/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -  3ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR COM BASE NO ART.
28-A, §14, DO CPP. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO E DA REALIZAÇÃO
DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO
DEMONSTRADO,  NO  CASO  CONCRETO.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  PARA (RE)ANÁLISE
DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela
prática do crime previsto no art. 289, § 1° c/c art. 71, ambos do CP. 2. O Procurador da República
oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o acordo em razão da existência de indícios de
conduta  criminal  habitual  e  reiterada,  bem  como  da  ausência  de  confissão  de  forma
circunstanciada pelo acusado. 3. Em resposta à acusação, a defesa interpôs recurso contra o não
oferecimento do acordo, ressaltando que o denunciado foi motorista de aplicativo e que as duas
notas falsas utilizadas nos postos de gasolina (em 02 e 04/09/2018)  foram recebidas de um
mesmo passageiro. 4. Em nova manifestação, o Procurador da República oficiante ressaltou a
inviabilidade de oferecimento de acordo em processos já em curso, na linha de precedentes do
STF e do STJ. 5.  Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art.  28-A, § 14,  do CPP. 6.
Inicialmente, cumpre observar 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'. 7. 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,
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uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.'  8. 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'. 9. 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.' 10. Por fim, 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).
11.  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 utilizou duas notas falsas para abastecer seu veículo, em dois dias muito próximos
(02  e  04/09/2018),  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.  12. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador  da  República  oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado  por  esta  2ª
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no
caso concreto.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

027. Expediente: 1.19.000.000969/2021-96 - Eletrônico Voto: 4275/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
APREENSÃO  DE  MERCADORIA  ESTRANGEIRA,  SEM  DOCUMENTOS  DE  REGULAR
IMPORTAÇÃO,  EM  TRANSPORTADORA  LOCALIZADA  EM  SÃO  LUIS/MA.  REMETENTE
DOMICILIADO  EM  SÃO  PAULO.  NÃO  APLICAÇÃO  DA SÚMULA Nº  151  DO  STJ  E  DO
ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O
DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À
REGRA/INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA  DAS  NORMAS  APLICÁVEIS).  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  Nº  95  DA  2ª  CCR.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato instaurada no âmbito da PR/MA em virtude de Representação
Fiscal para Fins Penais, a qual comunica a lavratura de Auto de Infração contra empresa sediada
em São Paulo (remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da
documentação comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em São
Luis/MA. 2. O Procurador da República oficiante na PR/MA promoveu o declínio de atribuições à
PR/SP,  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. 3. O Procurador da República
com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, sob o
argumento de que o caso em tela se trata de apreensão de encomenda transportada por empresa
de  carga,  logo,  hipótese  estranha  ao  campo  de  incidência  do  entendimento  sumulado  no
Enunciado 95, que faz expressa menção à apreensão de encomenda remetida via Correios. 4.
Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Em conformidade com a Súmula nº
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151  do  STJ,  'a  competência  para  o  processo  e  julgamento  por  crime  de  contrabando  ou
descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens'. Nessa
linha, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF aprovou o Enunciado nº 54, segundo o
qual 'a atribuição de membro do MPF para persecução penal do crime de descaminho é definida
pelo local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali consuma-se o crime'. 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, a 2ª CCR houve por
bem rever seus posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora as mercadorias tenham
sido  apreendidas  em  transportadora  em  São  Luis/MA,  a  conduta  delituosa  se  reveste  de
circunstâncias  peculiares  que  merecem  ser  levadas  em consideração  quando  da  fixação  da
competência territorial para o processar e julgar o feito. Se a 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.  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. Cumpre observar que a hipótese em exame é diversa daquelas
verificadas nos precedentes (dos anos de 1994 e 1995) que motivaram a edição da Súmula nº
151 do STJ (em fevereiro de 1996). Explica-se: os precedentes referem-se à situação em que os
investigados  são  conhecidos  como  "camelôs".  Portanto,  embora  diversa  a  situação  fática,  a
finalidade da Súmula nº 151 do STJ é a mesma, ou seja, facilitar o trâmite processual, a coleta de
provas e a defesa dos acusados. 10. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR dispõe que "É da
atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do domicílio do investigado a
persecução  penal  dos  crimes  de  contrabando  e  descaminho,  quando  a  importação  irregular
ocorrer  via  postal,  ou  seja,  resultante  de  comércio  eletrônico,  hipóteses  diversas  daquelas
verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ."
11. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª Sessão de Revisão, de
03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de Revisão, de 29/06/2020,
ambos julgados por unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições; e, no
mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitante (PR/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).

028. Expediente: 1.34.023.000125/2021-71 - Eletrônico Voto: 4277/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SÃO CARLOS-SP

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
APREENSÃO  DE  MERCADORIA  ESTRANGEIRA,  SEM  DOCUMENTOS  DE  REGULAR
IMPORTAÇÃO,  EM  TRANSPORTADORA  LOCALIZADA  EM  CURITIBA/PR.  REMETENTE
DOMICILIADO  EM  SÃO  PAULO.  NÃO  APLICAÇÃO  DA SÚMULA Nº  151  DO  STJ  E  DO
ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O
DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À
REGRA/INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA  DAS  NORMAS  APLICÁVEIS).  APLICAÇÃO  DO
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ENUNCIADO  Nº  95  DA  2ª  CCR.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato instaurada no âmbito da PR/PR em virtude de Representação
Fiscal para Fins Penais, a qual comunica a lavratura de Auto de Infração contra empresa sediada
em São Paulo (remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da
documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação,  em  transportadora  localizada  em
Curitiba/PR. 2. A Procuradora da República oficiante na PR/PR promoveu o declínio de atribuições
à  PR/SP,  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. 3. O Procurador da República
com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, sob o
argumento de que não há nos autos elementos que ensejem a aplicação da hipótese específica
do Enunciado nº 95 da 2ª CCR, devendo o caso se reger pela regra geral, aplicando-se a Súmula
nº 151 do STJ e, no âmbito do Ministério Público Federal,  o Enunciado nº 54 da 2ª CCR. 4.
Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Em conformidade com a Súmula nº
151  do  STJ,  'a  competência  para  o  processo  e  julgamento  por  crime  de  contrabando  ou
descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens'. Nessa
linha, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF aprovou o Enunciado nº 54, segundo o
qual 'a atribuição de membro do MPF para persecução penal do crime de descaminho é definida
pelo local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali consuma-se o crime'. 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, a 2ª CCR houve por
bem rever seus posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora as mercadorias tenham
sido  apreendidas  em  transportadora  em  Curitiba/PR,  a  conduta  delituosa  se  reveste  de
circunstâncias  peculiares  que  merecem  ser  levadas  em consideração  quando  da  fixação  da
competência territorial para o processar e julgar o feito. Se a 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.  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. Cumpre observar que a hipótese em exame é diversa daquelas
verificadas nos precedentes (dos anos de 1994 e 1995) que motivaram a edição da Súmula nº
151 do STJ (em fevereiro de 1996). Explica-se: os precedentes referem-se à situação em que os
investigados  são  conhecidos  como  "camelôs".  Portanto,  embora  diversa  a  situação  fática,  a
finalidade da Súmula nº 151 do STJ é a mesma, ou seja, facilitar o trâmite processual, a coleta de
provas e a defesa dos acusados. 10. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR dispõe que "É da
atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do domicílio do investigado a
persecução  penal  dos  crimes  de  contrabando  e  descaminho,  quando  a  importação  irregular
ocorrer  via  postal,  ou  seja,  resultante  de  comércio  eletrônico,  hipóteses  diversas  daquelas
verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ."
11. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª Sessão de Revisão, de
03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de Revisão, de 29/06/2020,
ambos julgados por unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições; e, no
mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitante (PR/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).
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029. Expediente: 1.15.000.002007/2021-11 - Eletrônico Voto: 4138/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício por meio do qual a Associação dos Remanescentes
de Quilombo da Comunidade Povoado Boqueirão da Arara ' A.R.Q.C.P.B.A., situada em Caucaia/
CE,  solicitou investigação das mortes que vêm acontecendo no Quilombo.  De acordo com a
narrativa, houve 1 (um) homicídio em novembro de 2020, 2 (dois) em março, 1 (um) em maio,
além de 5 (cinco) no dia 31 de julho, quando ocorreram também 2 (duas) tentativas de homicídio.
Segundo aponta a associação, 'os motivos ainda não foram esclarecidos, mas os quilombolas
acreditam  que  as  mortes  tenham  sido  motivadas  por  facções  criminosas'.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio, ao fundamento de que 'a despeito de os fatos noticiados
demandarem o  início  de  uma  apuração,  entendo  que  o  Ministério  Público  Federal  não  tem
atribuição para conduzi-la, pois inexiste nos autos indícios de efetivo prejuízo a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  [']'.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que pese os respeitáveis argumentos
apresentados pelo Procurador da República oficiante, entendo que o declínio é prematuro, pois
apenas com o início das investigações é que se poderá ter a dimensão das circunstâncias dos
homicídios para a verificação da existência de violação a direitos da comunidade quilombola e
consequente interesse da União na apuração dos fatos. Não homologação do declínio.

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

030. Expediente: JF-CM-0800171-15.2021.4.05.8405-
PICRIMIN - Eletrônico 

Voto: 4296/2021 Origem:  GABPR13-FVS  -  FELIPE
VALENTE SIMAN

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  INVESTIGADO  QUE  TERIA TENTADO  OBTER  JUDICIALMENTE  O
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL SOB FALSA ALEGAÇÃO DE TER SIDO
TRABALHADOR RURAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP
C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1)
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no artigo 171 c/c art. 14, II,
ambos  do  Código  Penal,  praticado  pelo  investigado  que  teria  tentado  obter  judicialmente  o
benefício de Aposentadoria por Idade Rural sob falsa alegação de ter sido trabalhador rural. 2)
Promoção de arquivamento com fundamento no Enunciado nº 91 desta 2ª CCR, considerando
que  'as  declarações  particulares  de  atividade  rural  verificadas  no  caso  concreto  não  trazem
qualquer  capacidade  de  influenciar  e  alterar  a  realidade  constatada  nos  autos  da  ação
previdenciária, não havendo, portanto, potencialidade lesiva na conduta de L.P.P., o que constituí
fato  atípico,  em razão  da  incapacidade da  declaração  falsa  de  induzir  ou  manter  em erro  a
autarquia previdenciária, para a obtenção do benefício'. 3) Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. 4) Como bem apontou o Juiz Federal, apurou-se que o investigado de
1º/02/2001 a 31/12/2008, foi funcionário comissionado da Prefeitura de Ceará-Mirim/RN, e, de
1993 a 1996 exerceu cargo eletivo (vereador) junto à Câmara Municipal de Ceará-Mirim/RN. 5) O
investigado instruiu o processo com vasta documentação que, segundo ele, seria comprobatória
de sua pretensa atividade rural, dentre as quais: i) declaração da então Presidente do Sindicato
dos  Trabalhadores  Rurais  de  Ceará-Mirim/RN,  assinada  em  12.03.2018,  afirmando  que  o
investigado é domiciliado no Projeto de Assentamento Aliança 1, Distrito de Coqueiros, Ceará-
Mirim/RN; ii) declaração de exercício de atividade rural, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Ceará-Mirim/RN em 14.09.2017, ali sendo elencados diversos períodos de tempo, mas
sem a homologação do INSS; iii) contrato de comodato rural, assinado entre o investigado e a sua
sogra, com assinaturas reconhecidas em 26.05.2017, e com declaração de que tal contrato vigeu
entre 06.01.1983 a 30.09.1987 e de 04.04.2004 a 07.07.2008; iv) declaração assinada por sua
sogra em 26.05.2017, na qual afirmou ter assinado o contrato de comodato acima citado de livre e
espontânea vontade; v) outra declaração assinada por sua sogra, em 26.05.2017, na qual afirmou
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que  o  investigado  trabalhara  em  suas  terras,  mediante  contrato  de  comodato  rural,  entre
06.01.1983 a 30.09.1987 e de 04.04.2004 a 07.07.2008; vi) ata de assembleia geral extraordinária
da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar Aliança (Distrito de Coqueiros ' Ceará-Mirim/
RN), averbada no 3º Ofício de Notas de Ceará-Mirim em 26.09.2008; vii) declaração assinada em
03.05.2017 pelo titular da Coordenadoria de Programas Especiais e Gestão Estratégica ' CPGE
da Secretaria de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária do Governo do Estado do RN, na
qual informa que o investigado é beneficiário da Associação da Agricultura Familiar Aliança; viii)
certidão  da  Justiça  Eleitoral  expedida  em  29.03.2017;  ix)  Declaração  do  Trabalhador  Rural
prestada pelo investigado ao INSS em 08.01.2018. 6) A respeito do tema o Enunciado nº 91
estabelece:  'A  falsa  declaração  particular  de  atividade  rural  para  obtenção  de  benefício
previdenciário, embora autorize a condenação por litigância de má-fé (sanção prevista no art. 81
do CPC), não configura ilícito penal, diante da carência de potencialidade lesiva, sendo, portanto,
atípica, porque o documento, por si só, é absolutamente ineficaz para induzir ou manter em erro a
autarquia previdenciária ou o Judiciário'. Aprovado na 179ª Sessão Virtual de Coordenação, de
27/04/2020.  7) Acertadamente, o Juiz Federal entendeu que há um distanciamento do referido
Enunciado nº 91, eis que esse "diz respeito àquelas simples declarações feitas por particulares
acerca do exercício de atividade rural de dada pessoa, que, dessa forma, correspondem a mero
relato pessoal, e são incapazes, de fato e sob qualquer prisma, de induzir a erro o INSS e/ou o
Judiciário.  Aqui,  entende-se  que  a  documentação,  em tese,  tinha  potencial  para  tanto  e  que
somente  não  produziu  os  efeitos  pretendidos  porque,  dentro  do  legítimo  exercício  do  livre
convencimento motivado, o órgão julgador a reputou ineficaz. É questão atinente à avaliação da
prova e que, portanto, não se trata de ineficácia que salta aos olhos (absolutamente ineficaz),
como exige a lei, para a configuração do chamado crime impossível e como, no entender deste
juízo, exige o Enunciado nº 91 da 2ª CCR". 8) Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência do
STJ, "não se admite a prática do delito de estelionato por meio do ajuizamento de ações judiciais,
desde que seja possível ao magistrado, durante o curso do processo, ter acesso às informações
que caracterizam a fraude" (AgRg no REsp 1857117/SP, Quinta Turma, DJe 10/06/2020). No caso
concreto, não restou configurado o referido crime, posto que o juiz teve acesso às informações
envolvendo a fraude, o que resultou no indeferimento do pedido formulado pelo autor da ação
previdenciária.  9) Ainda segundo o STJ, "Eventual  ilicitude de documentos que embasaram o
pedido judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de `estelionato
judicial'"  (RHC 88.623/PB,  Sexta Turma,  DJe 26/03/2018).  Logo,  o fato  de a conduta ora em
análise não configurar estelionato judiciário não impede a persecução penal para apurar o falso
utilizado na ação judicial. 10) Recentes precedentes da 2ª Câmara: 1.19.001.000087/2021-11 e
1.19.001.000097/2021-56,  julgados  na  822ª  Sessão  de  Revisão,  em  13/09/2021,  por
unanimidade.  11) Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis:
continuidade  das  diligências,  análise  da  possibilidade  da  propositura  de  acordo  de  não
persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

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

031. Expediente: JF-CM-0800197-13.2021.4.05.8405-
PICRIMIN - Eletrônico 

Voto: 4189/2021 Origem:  GABPR13-FVS  -  FELIPE
VALENTE SIMAN

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  INVESTIGADO  QUE  TERIA TENTADO  OBTER  JUDICIALMENTE  O
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL SOB FALSA ALEGAÇÃO DE TER SIDO
TRABALHADOR RURAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP
C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1)
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no artigo 171 c/c art. 14, II,
ambos  do  Código  Penal,  praticado  pelo  investigado  que  teria  tentado  obter  judicialmente  o
benefício de Aposentadoria por Idade Rural sob falsa alegação de ter sido trabalhador rural. 2)
Promoção de arquivamento com fundamento no Enunciado nº 91 desta 2ª CCR, considerando
que  'as  declarações  particulares  de  atividade  rural  verificadas  no  caso  concreto  não  trazem
qualquer  capacidade  de  influenciar  e  alterar  a  realidade  constatada  nos  autos  da  ação
previdenciária, não havendo, portanto, potencialidade lesiva na conduta de L.P.P., o que constituí
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fato  atípico,  em razão  da  incapacidade da  declaração  falsa  de  induzir  ou  manter  em erro  a
autarquia previdenciária, para a obtenção do benefício'. 3) Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da LC nº 75/93.  4)  Como bem apontou o Juiz  Federal,  'o  laudo social  indicou que o
investigado nunca exerceu atividade rural;  pelo contrário,  sempre trabalhou como mototaxista,
segundo informações fornecidas por uma vizinha dele. Por sua vez, o suposto dono das terras em
que ele teria trabalhado, inicialmente, não confirmou que o investigado teria trabalhado em sua
propriedade, mas, ao lhe serem mostradas assinaturas suas nas declarações e após receber
"alertas" de seu filho, passou a confirmar toda a versão do investigado'. 5) O investigado instruiu o
processo  com  vasta  documentação  que,  segundo  ele,  seria  comprobatória  de  sua  pretensa
atividade rural, dentre as quais: i) declaração de exercício de atividade rural assinada pelo então
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Galinhos/RN; ii) declaração do proprietário
da  terra  onde ele  teria  trabalhado  na  atividade  rural;  iii)  carteira  de  filiado  ao  Sindicato  dos
Trabalhadores  Rurais  de  São  Bento  do  Norte/RN;  iv)  ficha  de  associado  ao  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais de São Bento do Norte/RN; v) declaração de exercício de atividade rural
emitida  por  ele  próprio;  vi)  recibos  de  pagamento  do  sindicato  de  trabalhadores  rurais.  6)  A
respeito do tema o Enunciado nº 91 estabelece: 'A falsa declaração particular de atividade rural
para obtenção de benefício previdenciário, embora autorize a condenação por litigância de má-fé
(sanção  prevista  no  art.  81  do  CPC),  não  configura  ilícito  penal,  diante  da  carência  de
potencialidade lesiva, sendo, portanto, atípica, porque o documento, por si só, é absolutamente
ineficaz para induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária ou o Judiciário'. Aprovado na
179ª Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020. 7) Acertadamente, o Juiz Federal entendeu
que há um distanciamento do referido Enunciado nº 91, eis que esse 'diz respeito àquelas simples
declarações feitas por particulares acerca do exercício de atividade rural de dada pessoa, que,
dessa forma,  correspondem a mero relato  pessoal,  e são incapazes,  de fato  e  sob qualquer
prisma, de induzir a erro o INSS e/ou o Judiciário. Aqui, entende-se que a documentação, em
tese, tinha potencial para tanto e que somente não produziu os efeitos pretendidos porque, dentro
do legítimo exercício do livre convencimento motivado, o órgão julgador a reputou ineficaz.  É
questão atinente à avaliação da prova e que, portanto, não se trata de ineficácia que salta aos
olhos  (absolutamente  ineficaz),  como  exige  a  lei,  para  a  configuração  do  chamado  crime
impossível e como, no entender deste juízo, exige o Enunciado nº 91 da 2ª CCR'.  8) Cumpre
ressaltar que, conforme a jurisprudência do STJ, "não se admite a prática do delito de estelionato
por meio do ajuizamento de ações judiciais, desde que seja possível ao magistrado, durante o
curso  do  processo,  ter  acesso  às  informações  que  caracterizam  a  fraude"  (AgRg  no  REsp
1857117/SP, Quinta Turma, DJe 10/06/2020). No caso concreto, não restou configurado o referido
crime,  posto  que o juiz  teve acesso  às  informações envolvendo a fraude,  o  que resultou  no
indeferimento do pedido formulado pelo autor da ação previdenciária. 9) Ainda segundo o STJ,
"Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial são crimes autônomos, que
não se confundem com a imputação de `estelionato judicial'" (RHC 88.623/PB, Sexta Turma, DJe
26/03/2018). Logo, o fato de a conduta ora em análise não configurar estelionato judiciário não
impede  a  persecução  penal  para  apurar  o  falso  utilizado  na  ação  judicial.  10)  Recentes
precedentes da 2ª  Câmara:  1.19.001.000087/2021-11 e 1.19.001.000097/2021-56,  julgados na
822ª Sessão de Revisão,  em 13/09/2021, por unanimidade.  11) Arquivamento prematuro.  Não
homologação. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso,
podendo  propor  as  medidas  que  julgar  cabíveis:  continuidade  das  diligências,  análise  da
possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

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

032. Expediente: JF-RJ-5057660-91.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 4170/2021 Origem:  GABPR15-AGA -  ARIANE
GUEBEL DE ALENCAR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no artigo 171, § 3º do Código
Penal,  atribuída a empregados públicos da Casa da Moeda do Brasil,  que teriam solicitado e
recebido  auxílios  oftalmológicos  indevidos,  referentes  a  fornecimento  de  lentes  intraoculares.
Consoante se extrai dos autos, os valores foram repassados de forma fraudulenta a partir  de
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solicitação  de  auxílio  oftalmológico  para  implante  de  lentes  em  cirurgia  de  catarata.  Os
investigados  solicitaram  o  auxílio,  aliciados  por  outros  funcionários,  e,  ao  receber  o  valor,
repassavam parte para os aliciadores. A concessão de benefício oftalmológico na Casa da Moeda
do Brasil, na forma de reembolso, em linhas gerais funcionava da seguinte maneira: o empregado
apresentava  receita  médica  e  nota  fiscal  atualizadas  na  DVBN  (Divisão  de  Benefícios);  os
documentos  eram  analisados  e,  uma  vez  estando  corretos,  o  empregado  solicitante  era
comunicado para assinatura do formulário  de Solicitação  de  Auxílio  Oftalmológico  '  SAO; em
seguida, mediante depósito bancário, a CMB reembolsava o empregado do gasto realizado, à
base de 80%, 70% ou 60%, a depender da faixa salarial. Promoção de arquivamento fundada na
aplicação  do  princípio  da  insignificância  considerando  que  'na  maioria  dos  casos  houve  o
reembolso dos valores' e que 'o montante recebido individualmente por cada investigado foi menor
do que R$ 20.000,00 (vinte mil reais), autorizando a aplicação do princípio da insignificância por
analogia ao que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores em crimes de natureza fiscal,
em razão do que dispõe a Portaria 75 MF/2012'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O fato envolve centenas de pessoas, funcionários da Casa da Moeda e seus beneficiários, já
identificados que causaram enorme prejuízo àquela instituição. O presente feito apura a conduta
de 5 (cinco) investigados que foram devidamente punidos administrativamente com penalidade de
demissão e o valor recebido indevidamente por cada um foi ressarcido totalmente, à exceção do
investigado  R.N.N.,  que  reembolsou  parcialmente  a  CMB.  Não obstante,  no  atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da  punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  Arquivamento  prematuro.
Precedentes da 2ª  Câmara:  1.30.001.003647/2019-15,  766ª  Sessão de Revisão '  6.4.2020;  e
1.30.001.003676/2019-79, 768ª Sessão de Revisão ' 27.4.2020. Não homologação. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, ressaltando a necessidade de
análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal.

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

033. Expediente: 1.30.001.003220/2021-23 - Eletrônico Voto: 4234/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita  Federal  comunicando  a  possível  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  n°
8.137/90, art.  1°, incisos I  e II  e art.  2°, inciso I).  Constatação de que a investigada elaborou
declarações de imposto de renda pessoa física inserindo informações inverídicas, como filhos
fictícios,  despesas  médicas  inexistentes,  despesas  com  instrução  que  não  ocorreram  e
contribuições  a  previdência  privada  também  inexistentes.  Constituição  definitiva  do  crédito
tributário ocorrida em 24/02/2010, no valor de R$ 68.918,32. Promoção de arquivamento fundada
na ausência de interesse de agir, tendo em vista o transcurso do tempo, sendo que 'não seria útil
dar continuidade a um processo penal cujo resultado já se sabe desde logo: o reconhecimento da
prescrição pelo cálculo da pena em concreto a ser aplicada'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV,
da LC nº 75/93). A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já firmou o entendimento no sentido de
ser 'inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a
pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presunção de inocência' (Enunciado nº 28). Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula
nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética,  independentemente da existência  ou sorte  do processo
penal'. No caso dos autos, considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
previsto no art. 1° da Lei n° 8.137/90 é de 05 (anos) anos de reclusão, a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 02/2022, conforme a regra
prevista no art. 109, inciso III, do CP. Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, ressaltando a necessidade de
análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

034. Expediente: 1.34.001.006671/2021-73 - Eletrônico Voto: 3907/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível  prática de sonegação fiscal  e/ou recebimento
indevido de seguro-desemprego pela investigada conforme vislumbrado no curso de reclamação
trabalhista. Declaração da investigada, em audiência, que recebeu 5 (cinco) parcelas do seguro-
desemprego  na  demissão  de  2016,  mesmo  trabalhando  para  a  reclamada.  Promoção  de
arquivamento  fundada  na  aplicação  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF  e  na  ausência  de
demonstração de fraude ou dolo na conduta.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  da LC nº
75/93).  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se
ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva  da punibilidade.  Não é,  contudo, o caso dos autos.
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, 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

035. Expediente: JF/ES-5031709-70.2021.4.02.5001-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 4233/2021 Origem:  GABPR5-JCCOC -  JULIO
CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA
COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime previsto no previsto no artigo 273, §1º-B, I,  do
Código Penal. Apreensão de anabolizantes sem registro na ANVISA, que seriam remetidos por
correio,  em  postagem  doméstica.  Produtos  que  foram  adquiridos  pelo  investigado  em  solo
nacional, especificamente em São Paulo/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 '
2a CCR). A transnacionalidade do delito não se confunde com a origem do objeto material. O fato
do medicamento ser de fabricação estrangeira, por si só, não atrai a jurisdição Federal, para tanto,
é necessário que a conduta criminosa tenha alcance internacional. Conduta que não atinge, de
forma direta, bens, serviços ou interesses da União. Ausência de indícios de transnacionalidade
da conduta em exame. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:  PRM-JND-
3422.2018.000091-6-INQ,  733ª  Sessão  Ordinária  '  28.1.2019;  1.35.000.001065/2018-39,  725ª
Sessão Ordinária  '  26.9.2018;  e  PRM-OSA-3000.2017.000702-3-INQ,  711ª  Sessão Ordinária  '
9.4.2018. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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036. Expediente: JF/MG-1017407-48.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4165/2021 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: Inquérito Policial e de Medida Cautelar instaurados a partir de notícia crime encaminhada pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras ' COAF, destinado a apurar a possível prática do
crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da Lei 9.613/1998. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 ' 2ª CCR). O Relatório de Inteligência Financeira não
dá notícia da suposta existência de crime federal antecedente à suposta prática de lavagem ou
mesmo com ela conexo. Solicitada à ASSPA (Assessoria de Pesquisa e Análise do Ministério
Público Federal) pesquisa circunstanciada sobre eventual FACs dos investigados, verificou-se que
não há comprovação da prática de crimes de competência federal que geraram ativos financeiros.
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais
não  evidenciam a ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da Justiça  Federal.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

037. Expediente: JF-RJ-5028181-53.2020.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4120/2021 Origem:  GABPR39-CMD  -  CINTIA
MELO DAMASCENO MARTINS

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  em 08/11/2016  com vistas  a  apurar  a  suposta  prática  do  crime
previsto no art. 171, § 3° do Código Penal, em razão da suposta obtenção de vantagem indevida,
mediante o conhecido 'golpe do falso sequestro' aplicado entre particulares, utilizando-se de conta
na Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Não  restou  comprovada  a  fraude  perpetrada  pelas  investigadas  em  detrimento  da  Caixa
Econômica  Federal.  No  caso  em  tela,  o  crime  foi  praticado  contra  particular,  não  havendo,
portanto,  qualquer lesão a bens,  serviços ou interesses da União.  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Expediente: JF-SE-0802506-47.2020.4.05.8500-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4223/2021 Origem:  GABPR7-ACS  -
ANTONELIA CARNEIRO SOUZA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crime de estelionato(CP, art. 171, § 3º), em prejuízo da Caixa
Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Realizadas
diligências.  Verifica-se  que  os  prejuízos  decorrentes  da  conduta  criminosa  foram  restritos  à
instituição financeira privada e ao particular titular da conta no referido banco da qual foi emitido o
cheque fraudulento. A Caixa Econômica Federal, além de não ter sofrido prejuízo, não incidiu em
erro, porque cabe ao banco emissor do cheque conferir se a assinatura contida no título de crédito
está de acordo com a constante no cartão de autógrafos registrado por ocasião da abertura da
conta.  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
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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).

039. Expediente: 1.11.000.000790/2020-46 - Eletrônico Voto: 4348/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em 02/07/2020, a partir do encaminhamento, pelo COAF, de Relatório de
Informações Financeiras '  RIF, que traz informações sobre movimentações financeiras atípicas
identificadas nas contas relacionadas à pessoa jurídica privada. Segundo apontado pelo COAF, a
empresa noticiada teria sido uma das empresas citadas por suposto envolvimento no esquema
fraudulento  de  'laranja'  (assessor  de  Senador  da  República),  no  qual  apurou-se  o  delito  de
lavagem de capitais (art.  1º da Lei 9.613/1998) no arremate de imóveis leiloados pela Justiça
Federal (Operação 'Arremate'). Durante o período estabelecido entre 02/03/2015 a 27/12/2019, a
referida  pessoa  jurídica  teria  movimentado  o  valor  associado  de  R$  52.808.888,00,  com
recebimentos  de  recursos  provenientes  de  diversas  praças  e  com transações de  saques em
espécie de valores expressivos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O
Relatório  de  Inteligência  Financeira  não  dá  notícia  da  suposta  existência  de  crime  federal
antecedente à suposta prática de lavagem ou mesmo com ela conexo. Conforme noticiado, a
possível origem criminosa seria derivada de um esquema criminoso no âmbito da Secretaria da
Fazenda em Alagoas, envolvendo propinas pagas por empresários a fiscais de tributos estaduais
e honorários advocatícios, sempre através de cheques de terceiros trocados em factorings de
Maceió. Dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98 que o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais
não  evidenciam a ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da Justiça  Federal.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

040. Expediente: 1.14.000.001310/2020-52 - Eletrônico Voto: 4155/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  comunicação  do  COAF.  Possível
prática  do  crime de  lavagem de  capitais  (Lei  nº  9.613/98)  por  pessoa  jurídica  cujos  extratos
bancários  apresentam  movimentações  incompatíveis  com  sua  capacidade  financeira.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  sustentando  que  as  diligências
realizadas não apontaram cometimento de crime da competência federal. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme apurado por meio de diligências, infere-se que
a empresa investigada estaria simulando transações de compra de bem ou serviço no cartão de
crédito com o intuito de emprestar recursos a terceiros, prática conhecida como agiotagem, de
modo  que  a  possível  lavagem e  ocultação  de  capitais  teria  como  finalidade  esconder  essa
conduta.  Assim,  não  se  extrai  dos  autos  informações  mínimas  sobre  a  prática  de  crime
antecedente de competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº
9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
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empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).
Carência de elementos de informação capazes de indicar, por ora, o interesse da justiça federal
na apreciação do feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

041. Expediente: 1.19.000.001569/2021-06 - Eletrônico Voto: 4291/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (art. 171, CP)
e/ou  crime  contra  a  economia  popular  (art.  2º,  IX,  da  Lei  1.521/51).  Noticiante  informa  que
determinada empresa teria prometido lucros a partir de investimentos em sua plataforma, o que
de fato vinha acontecendo. Narra então que parou de receber os valores devidos e os agentes da
empresa não respondem mais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério Público Federal  para atuar  no caso.  Inteligência do art.  109,  IV da Constituição
Federal. Homologação do declínio 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).

042. Expediente: 1.26.000.002716/2021-12 - Eletrônico Voto: 4194/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (art. 171, CP)
e/ou  crime  contra  a  economia  popular  (art.  2º,  IX,  da  Lei  1.521/51).  Noticiante  informa  que
determinada empresa teria prometido lucros a partir de investimentos em sua plataforma, o que
de fato vinha acontecendo. Narra então que a empresa parou de efetuar os pagamentos. Revisão
de declínio  de atribuições  (Enunciado  n°  32 -  2a CCR).  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo
particular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. Homologação do
declínio 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).

043. Expediente: 1.26.000.002738/2021-82 - Eletrônico Voto: 4289/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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 narra que membros de uma empresa teriam captado pessoas para trabalhos
em redes sociais (curtir vídeos no Youtube), pedido investimentos e desaparecido depois. Após
esse  fato,  por  ser  a  pessoa  que  captou  e  mantinha  contato  com os  demais  investidores,  a
noticiante alega que começou a receber diversas ameaças, como se tivesse a responsabilidade
pelo  acontecido.  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
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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. Quanto às supostas
ameaças,  ainda  que  se  tratem  de  mera  insatisfação,  não  configurando  mal  injusto  e  grave
necessário  para a  caracterização do delito,  a  competência  para processo  e julgamento é  da
Justiça Estadual.  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).

044. Expediente: 1.27.005.000083/2021-21 - Eletrônico Voto: 4351/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CORRENTE-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) ou
estelionato contra particular (CP, art. 171). Relato da vítima de que foi convidada a investir em
plataforma virtual, fez vários depósitos e 'eles simplesmente sumiu com meu dinheiro, não só com
o meu mais com o dinheiro de vários Brasileiros'. 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).

045. Expediente: 1.29.000.002998/2021-46 - Eletrônico Voto: 4347/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal para atuar no caso. Inteligência do art.  109, IV, da Constituição Federal.  Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

046. Expediente: 1.30.001.003088/2021-50 - Eletrônico Voto: 4146/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação particular, por meio da qual relata-se suposta
fraude na concessão de pensão por morte à E.M.A., tendo como instituidor do benefício seu tio,
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com quem possuía união estável, o que configuraria o delito do art. 171, §3º, CP. O noticiante
também narra que a aventada fraude conspurcaria o testamento público do falecido, bem como
que, em ação de abertura de testamento, E.M.A. teria realizado falsa declaração de pobreza, o
que pode, em tese, caracterizar a prática dos arts. 171 e 299 do CP. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Oficiado,  o  INSS  informou  inexistir  benefício
previdenciário  instituído  pelo  falecido  em  favor  de  E.M.A.  Logo,  não  há  elementos  de
materialidade suficientes da ocorrência do delito de estelionato em face do INSS. No que tange às
demais denúncias (fraude no testamento e falsa declaração de pobreza), os possíveis delitos não
configuram crimes que, em princípio, atraiam o interesse da União e, assim, na forma do art. 109
da Constituição da República, resultem na competência da Justiça Federal para futura ação penal,
o que acarreta,  consequentemente,  a falta de atribuição do Ministério Público Federal  para a
investigação. 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).

047. Expediente: 1.30.001.003447/2021-79 - Eletrônico Voto: 4248/2021 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 suposta prática do crime de homicídio praticado pela esposa da vítima
por não aceitar o pedido de separação do marido. 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).

048. Expediente: 1.30.001.003557/2021-31 - Eletrônico Voto: 4297/2021 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 narra a existência de vendedores ambulantes na rua General Roca, bairro
Tijuca,  Rio  de  Janeiro/RJ,  causando aglomeração em frente  ao  edifício  que  reside,  inclusive
obstruindo a garagem. Instruiu a representação com uma minuta de uma carta dirigida à síndica e
aos moradores do condomínio, relatando seu descontentamento com esses fatos e os transtornos
deles decorrentes e apontando, ao seu olhar, os seguintes ilícitos: 'aglomeração, ofensa à saúde
pública (covid), vender mercadoria sem nota fiscal, sem alvará, pois deveria estar visível a todos,
colocação de bancada proibida na porta da garagem, meio fio, reduzindo o espaço de entrada do
morador e dos transeuntes.' (sic). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR).
Conforme asseverado pela Procuradora da República oficiante, 'todas supostas infrações penais
detectáveis do relatado, quais sejam, salvo melhor juízo, infração de medida sanitária preventiva
(art. 268 do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e crime contra a ordem tributária
previsto no art.  1º,  V, da Lei nº 8.137/90, por não ofenderem bens, serviços ou interesses da
União,  nem se  enquadrarem  em nenhuma  das  outras  hipóteses  que  atraem  a  competência
federal, dispostas no art. 109 da Constituição da República, não são de atribuição do Ministério
Público Federal'.  Ausência  de elementos de  informação capazes de legitimar  a  atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.

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

049. Expediente: 1.30.001.003625/2021-61 - Eletrônico Voto: 4190/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão
em  que  o  noticiante  relata  que  após  a  proibição  da  realização  de  operações  policiais  em
comunidades do Rio de Janeiro, o número de furtos, roubos e tráfico de drogas tem aumentado,
razão  pela  qual  solicita  que  o  Ministério  Público  Federal  autorize  a  realização  de  uma
megaoperação conjunta em determinados bairros para coibir referidos crimes. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conforme ressaltou a Procuradora da República
oficiante, a autorização para a realização de operação policial (como a solicitada pelo noticiante),
não é atribuição do Ministério Público. Entretanto, os fatos narrados indicam a possível prática de
furtos, roubos e tráfico de drogas local. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

050. Expediente: 1.30.005.000260/2021-83 - Eletrônico Voto: 4121/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NITERÓI-RJ

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 teria recebido uma proposta de emprego por empresa instalada na
Arábia Saudita e que enviou cópia de diversos documentos, além de ter pagado taxas a fim de
viabilizar  o  suposto  processo  de  imigração.  Informa  ainda  que  teve  a  promessa  que  teria  o
reembolso dos valores despendidos, o que não ocorreu. Por fim, solicita o noticiante o registro do
caso, alegando temer atuação de fraudadores com seus dados pessoais informados, além de não
sofrer  prejuízos  futuros  decorrentes  relacionados  ao  seu  passaporte.  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 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).

051. Expediente: 1.30.017.000492/2021-01 - Eletrônico Voto: 4237/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (art. 171, CP)
e/ou  crime  contra  a  economia  popular  (art.  2º,  IX,  da  Lei  1.521/51).  Noticiante  informa  que
determinada empresa teria prometido lucros a partir de investimentos em sua plataforma, o que
de fato vinha acontecendo. Narra então que 'o sistema parou e o dono sumiu'. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Não
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ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso.
Inteligência  do  art.  109,  IV  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  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).

052. Expediente: 1.30.017.000539/2021-28 - Eletrônico Voto: 4355/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previsto no art.  171 do Código Penal ou crime
contra a economia popular, tipificado no artigo 2º, inciso X, da Lei 1.521/51: 'violar contrato de
venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem devolução
das prestações pagas,  ou descontar  destas,  nas  vendas com reserva de domínio,  quando o
contrato  for  rescindido  por  culpa  do  comprador,  quantia  maior  do  que  a  correspondente  à
depreciação do objeto'. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). A noticiante narra
que caiu  em um golpe de carta  de crédito  atribuído a empresa de consórcio,  ao investir  R$
5.000,00. Informa que ao tentar resgatar o valor investido, foi informada que teria que esperar 200
meses por um sorteio e ainda vai  ser descontado 20% deste valor pela retirada em espécie.
Incidência da Súmula nº 498 do Supremo Tribunal Federal: 'Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Suposto
crime de estelionato praticado entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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).

053. Expediente: 1.31.000.000623/2021-93 - Eletrônico Voto: 45/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RONDÔNIA

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE
DE OUTREM (ART.  132  DO CP),  ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSPORTE
MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO (ART. 261 DO CP) E DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE
AUTORIDADE MILITAR (ART.  301  DO CPM).  APLICAÇÃO DO ART.  79,  I,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL E DO ENUNCIADO Nº 90 DA SÚMULA DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AOS TIPOS DOS ARTS. 132 E 261 DO CÓDIGO PENAL E DO
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR  QUANTO  AO  CRIME
PREVISTO NO ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DECRETO-LEI N.º 1.001/69). 1. Notícia
de fato autuada para apurar possíveis crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132
do CP), atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261 do CP) e
desobediência a ordem legal de autoridade militar (art. 301 do CPM). 2. Segundo consta, no dia
20/06/2020, equipe de inspeção naval da Marinha abordou um comboio, formado por duas balsas,
e constatou as seguintes irregularidades: ausência de luzes de navegação, transporte de excesso
de  cargas,  descumprimento  de  regras  de  tráfego,  ausência  de  documentos  de  registro  das
embarcações  e  de  tripulante  habilitado;  motivos  pelos  quais  realizou-se  a  apreensão  das
embarcações.  No  dia  seguinte  (21/06/2020),  uma  nova  equipe  dirigiu-se  ao  local,  a  fim  de
proceder nova fiscalização, momento em que constatou que as embarcações apreendidas não se
encontravam no porto. 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento em relação aos
crimes descritos nos arts. 132 e 261 do CP e promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Militar no que se refere ao delito do art. 301 do CPM. 4. Encaminhamento dos autos a
este órgão revisor, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/1993 e do Enunciado 32 da 2ª CCR. 5. De
início, acompanho a Relatora no que se refere à homologação do arquivamento em relação aos
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tipos dos arts. 132 e 261 do CP, uma vez que não há elementos mínimos que demonstrem que a
conduta colocou em risco a vida ou saúde de outrem, ou a segurança do transporte marítimo. 6.
Em relação à necessidade de prosseguimento das investigações quanto à 'evasão do comboio',
tendo em vista as escassas informações a respeito do fato e eventual crime de desobediência a
ordem legal de autoridade militar (art. 301 do CPM), atento ao que dispõe o art. 79, I, do Código
de Processo Penal, a conexão entre os delitos não autoriza o julgamento conjunto de ambos os
crimes por um mesmo Juízo, quando há concurso entre a jurisdição comum e a militar. 7. No
mesmo sentido é o Enunciado nº 90 da Súmula do STJ que reflete, também, a legislação que
prevê o desmembramento do feito em que coexistem delitos de competência militar e da Justiça
comum, quando dispõe que "Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar
pela  prática  do  crime  militar,  e  à  Comum pela  prática  do  crime  comum simultâneo  àquele".
Precedente: CC 167.537/RS, Rel.  Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/11/2019, DJe 04/12/2019.  8.  Quanto ao julgamento de civil  pela Justiça Militar,
conforme  art.  9º,  inciso  III,  alínea  "a",  consideram-se  crimes  militares  em tempo  de  paz,  os
praticados  por  militar  da  reserva,  ou  reformado,  ou  por  civil,  contra  as  instituições  militares,
considerando-se como tais  não praticados contra  o patrimônio  sob a administração militar ou
contra a ordem administrativa militar. 9. A restrição para o julgamento de civil apenas existe no
âmbito da Justiça Militar Estadual. É o que se extrai do CC 162.399/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2019: "Nos termos do artigo 125, § 4º, da
Constituição Federal, a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar os crimes
militares  praticados apenas pelos  militares  estaduais,  restrição  não  encontrada  no  âmbito  da
Justiça Militar da União. Precedentes. Com efeito, a Justiça Militar Estadual é competente para
julgar militares integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem
crimes, na forma do art. 9º, do CPPM. Não possui competência para julgar civil. Sua competência
é mais restrita. Interpretação da Lei Maior". 10. Em casos semelhantes ao presente, a TERCEIRA
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça - STJ já se pronunciou no sentido da competência da
Justiça Militar para o julgamento de civil, merecendo destaque: a) "reconhece a competência da
Justiça Castrense para o processo e o julgamento de crime praticado por civil contra militar das
forças  armadas  em serviço  de  vigilância"  (EDcl  no  CC 130.996/PA,  Rel.  Ministro  ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 05/03/2018); e b) "É militar o
crime  praticado  por  civil  contra  militar  no  exercício  das  funções  que  lhe  foram  legalmente
atribuídas,  seja ela de caráter  subsidiário ou não. Neste caso,  a suposta prática do crime de
desacato foi praticado por civil contra militares da Marinha do Brasil, devidamente requisitados
para a atividade de vigilância naval". (CC 130.996/PA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em 12/02/2014,  DJe  01/08/2014)  11.  As  decisões  proferidas  no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ harmonizam-se com os precedentes do Supremo
Tribunal Federal - STF a respeito do tema: HC 150292, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 08/03/2021; RHC 137074, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 06/12/2016. 12. Nesse contexto, considerando que o caso cuida da suposta
prática do crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar (Decreto-Lei n.º
1.001/69), cometido contra militar da Marinha em atividade de fiscalização, a atribuição para a
persecução penal é do Ministério Público Militar, conforme art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar.  13. Homologação do arquivamento em relação aos tipos dos arts. 132 e 261 do
Código  Penal  e  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar  quanto  ao  crime  de
desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar (Decreto-Lei n.º 1.001/69).

Deliberação: Após  o  voto  da  relatora,  o  Dr.  Carlos  Frederico  Santos  proferiu  voto-vista  divergente,  pela
homologação do arquivamento e do declínio de atribuições, no que foi seguido pelo Dr. Francisco
de Assis Vieira Sanseverino. 
Restou vencida, em parte, a relatora, Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, quanto ao declínio
de atribuições ao Ministério Público Militar. 
Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar, nos termos do voto-vista do
Dr. Carlos Frederico Santos.

054. Expediente: 1.33.000.001888/2021-34 - Eletrônico Voto: 4379/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SANTA CATARINA
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, por meio
da  qual  o  representante,  que  solicitou  sigilo  quanto  a  sua  identificação,  alega  que  aluno  da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC teria se manifestado de forma preconceituosa em
relação às mulheres e aos homossexuais, durante ambiente de aula online (atividade síncrona) no
qual professor e alunos interagem em transmissão ao vivo, bem como em troca de mensagens
(chat/e-mail). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha
firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO
26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do
crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim,
considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura
competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também,
não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso
IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-
56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão
nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de
16/12/2019,  unânime.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público  Estadual.
(Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, unânime).

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

055. Expediente: 1.34.004.000723/2021-78 - Eletrônico Voto: 4339/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa
de que a conduta de servidores de hospital municipal teria matado o pai da noticiante. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados de forma confusa, de onde
se  extrai:  'QUE TODOS  ESSES QUE ESTÃO COMETENDO CRIME  CONTRA MIM SEJAM
INDICIADOS. NÃO TENHO ASSISTÊNCIA NENHUMA DE PROMOTORIA, O QUE TENHO SÃO
SUICIDAS  E  HOMICIDAS  QUE  QUEREM  ME  MATAR  NA  MARRA,  PESSOAS
DESEQUILIBRADAS QUE NÃO TEM NENHUM SENSO DE REALIDADE, ASSASSINOS QUE
AGEM ASSIM, NÃO PESSOAS'. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não
se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

056. Expediente: 1.34.007.000226/2021-40 - Eletrônico Voto: 4322/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MARÍLIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de injúria ou de conduta homofóbica em sala de bate-
papo na  internet.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Dispõe  o
Enunciado  n°  51  da  2ª  CCR:  'A persecução  penal  de  crime  contra  a  honra,  cometido  entre
particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição do Ministério Público
Federal.'  Quanto  à  conduta supostamente homofóbica,  embora o  STF tenha firmado tese  no
sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI
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4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº
7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por
essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça
Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a
ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da
Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a
existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n°
801,  de 08/03/2021,  unânime;  Procedimento  nº  1.30.001.000149/2020-46,  Sessão nº  761,  de
10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019,
unânime. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

057. Expediente: 1.13.000.001831/2021-28 - Eletrônico Voto: 4375/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE CONTRABANDO E CONTRA
AS  MARCAS.  TRIBUTOS  ELIDIDOS  NO  VALOR  DE  R$  25.130,88.  INDÍCIOS  DE
CONTRAFAÇÃO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  E  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.
REVISÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA ATUAR NO CASO. 1. Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar
a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, em tese, praticado
pelo  investigado,  uma  vez  que  foi  constatada  em  sua  bagagem  ao  chegar  no  Aeroporto
Internacional de Manaus perfumes sem comprovantes de regular importação, com indícios de
contrafação. 2. Ao analisar a mercadoria, a Receita Federal no Brasil constatou que o valor total
de tributos elididos de Imposto de Importação e de Imposto sobre Produtos Industrializados chega
ao total de R$ 25.130,88. 3. O Procurador da República oficiante argumentou que: 'O descaminho
de  25  mil  reais  é  bastante  próximo  do  que  é  entendido  pela  2ª  CCR  como  hipótese  de
insignificância. Essa proximidade, ainda que em tese não permita a aplicação da insignificância,
demonstra  a  diminuta lesão da conduta realizada,  que deve ser  analisada à luz da resposta
estatal já dada ao caso que é a apreensão e perda da propriedade de todas as mercadorias. Tais
circunstanciais, aliadas a ausência de indicativos de reiteração, indicam ser caso de se arquivar
este procedimento com base na subsidiariedade e fragmentariedade do direito penal. [...] Se esse
não for o entendimento da Câmara, deve-se ter em mente que a própria Receita Federal afirma
haver indícios de que os produtos são contrafeitos, no caso, perfumes contrafeitos. Perfumes, por
sua vez, são cosméticos. Assim, estar-se-ia diante do crime previsto no art. 273, §1°, CP1, que é
de atribuição estadual, já que não há indícios de transnacionalidade da conduta'. Diante disso
promoveu o arquivamento do feito ou, subsidiariamente, o declínio de atribuições em favor do
Ministério Público do Amazonas. 4. Autos remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/1993 e no Enunciado nº 32. 5.
De início, é entendimento consolidado deste órgão revisor de que os fatos narrados configuram,
em concurso formal, os crimes de contrabando e contra as marcas. Precedente congênere da 2ª
CCR:  1.33.008.000477/2019-37,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  778,  em  17/08/2020.  Esse
também é o entendimento do Conselho Institucional do MPF: 1.33.008.000493/2019-20, julgado
na 8ª Sessão Ordinária de 2020, no dia 14/10/2020. 6. O crime de contrabando será sempre da
competência  da  Justiça  Federal  pela  simples  constatação  de  que  o  delito  é  praticado  em
detrimento de interesse da União e sua caracterização independe da participação do agente na
internação  do  produto  no  país.  Precedentes  da  2ª  CCR:  DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL,  707ª
Sessão de Revisão, de 26/02/2018; Procedimento nº 5001566-89.2016.4.04.7015m 694ª Sessão
de Revisão, de 23/10;2017; Procedimento nº 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão,
de  09/10/2017;  Procedimento  MPF  1.30.001.001512/2017-45,  680ª  Sessão  de  Revisão,  de
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12/06/2017, unânime. Precedente da Terceira Seção do STJ: CC 160748, julgamento 26/09/2018 '
'o  crime  de  contrabando,  tal  como  o  delito  de  descaminho,  é  de  competência  federal,
independentemente da existência de indícios de transnacionalidade da conduta'. Interesse federal
originário configurado. Atribuição do Ministério Público Federal.  7.  Em relação ao princípio da
insignificância, cumpre ressaltar que este Colegiado tem entendido que sua aplicação ao crime de
contrabando deve ser feita apenas em casos excepcionais, onde a baixíssima violação da norma
penal esteja evidenciada. 8. Nesse contexto, em que os tributos elididos foram estimados em R$
25.130,88, não há que se falar em insignificância da conduta narrada no presente caso, em que
se verifica o possível cometimento dos crimes de contrabando e contra as marcas, e não mero
descaminho. 9. Ainda que a conduta fosse classificada como descaminho, conforme inicialmente
relatado  pelo  Procurador  da  República,  não  seria  possível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância, conforme fixado pelo Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: "Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até 5 (cinco) anos". (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018) 10. Nesse sentido também é o
entendimento jurisprudencial. STF - Primeira Turma: HC 155185 AgR, 31/08/2018; HC 122348
AgR,  09/11/2016.  Segunda  Turma:  HC  161848  AgR-segundo,  05/11/2019;  HC  155075  AgR,
12/04/2019.  STJ  -  Terceira  Seção:  EREsp  1341479/PR,  24/02/2016;  EREsp  1217514/RS,
09/12/2015. Quinta Turma: AgRg no AREsp 1665418/SP, 02/06/2020; AgRg no REsp 1838594/PR,
17/12/2019. Sexta Turma: AgRg no REsp 1850479/SC, 16/06/2020; AgRg no REsp 1842908/PR,
10/03/2020. 11. Não homologação do arquivamento e do declínio de atribuições. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que
julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo de
não persecução penal ou oferecimento da denúncia.

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

058. Expediente: 1.22.000.001922/2021-54 - Eletrônico Voto: 3895/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa
de que empresa privada do ramo dos transportes estaria praticando diversas irregularidades, as
quais prejudicam os trabalhadores transportadores autônomos e também o fisco. Promoção de
arquivamento na esfera Federal e de declínio de atribuições. Revisão: art. 62, IV da LC 75/93 e
Enunciado nº 32 da 2ª CCR. 1) Inexistência de elementos mínimos de crimes contra a ordem
tributária  e  contra  o  INSS  e  de  infração  administrativa  às  normas  da  Agência  Nacional  de
Transportes  Terrestres  '  ANTT.  Ausência,  no  momento,  de  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Ofícios encaminhados à Receita Federal e à ANTT
com cópia deste procedimento, para que tomem ciência dos fatos informados pelo noticiante, e
instaurem os respectivos procedimentos apuratórios, se cabíveis. 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. 2) O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher
recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que 'a
lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para
se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão
não atingiu  o trabalhador  em sua dignidade da pessoa humana'.  Para o  CIMPF,  na linha de
julgados do STF, 'o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo
direitos dos trabalhadores,  não configura o crime a ponto de deslocar  a  competência  para a
Justiça Federal'  (NF nº  1.24.000.000526/2016-78,  unânime,  4ª Sessão Ordinária,  10/05/2017).
Competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  a  organização  do
trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
coletivamente considerados.  Inexistência  de elementos  de informação capazes de legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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).

059. Expediente: 1.27.000.000286/2021-67 - Eletrônico Voto: 4330/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PIAUÍ

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostas irregularidades praticadas por empresa privada no
curso  de  reclamação trabalhista  na  qual  são  relatadas  condutas  ilícitas  para  se  esquivar  do
pagamento dos débitos trabalhistas a que está obrigada. 1) Promoção de arquivamento. Revisão
(LC 75/93, art. 62, IV). a) Crime de fraude à execução (art. 179 do Código Penal), cuja persecução
depende de queixa do ofendido, não cabendo a atuação, portanto, do Ministério Público Federal;
b) Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Crime de natureza material, cuja
ocorrência  depende da constituição  definitiva  do crédito  tributário.  Ausência,  no momento,  de
constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Súmula  Vinculante  n°  24  do  STF;  c)  Crime  de
desobediência (art. 330 do CP). Aplicação do Enunciado nº 61; d) No que diz respeito à conduta
dos empregados do Banco do Brasil que não realizaram os bloqueios ordenados, limitando-se a
registrar 'réu/executado sem saldo positivo', o que contraria os extratos bancários das respectivas
datas, os quais apontam a existência de saldo nas contas bancárias da executada existentes na
instituição financeira, conforme observou o magistrado trabalhista, seria possível divisar também a
ocorrência do crime previsto no art.  10, parágrafo único, da Lei Complementar 105/2001, que
prevê punição para quem prestar falsamente informações sobre operações financeiras requeridas
pelas  autoridades  competentes,  nos  termos  da  lei  complementar  em  questão.  Entretanto,
considerando que o referido diploma legal trata das hipóteses de afastamento de sigilo bancário, o
que não se confunde com o bloqueio judicial  de numerário,  não se vislumbra a materialidade
delitiva.  2)  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32).  Suposto crime de falsidade
ideológica (art.  299 do Código Penal)  praticado contra Junta Comercial.  Matéria pacificada no
Enunciado  de  nº  62  da  2ª  Câmara:  'Não  é  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a
persecução  penal  relativa  aos  crimes  de  falsidade  documental  praticados  perante  Junta
Comercial,  por  não ofenderem diretamente bens,  serviços  ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas'. Precedente do STJ, Terceira Seção: CC 130516.
Rel.  Rogério  Schietti  Cruz,  DJe  de  05/03/2014.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

060. Expediente: 1.34.001.005983/2021-60 - Eletrônico Voto: 4295/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício do Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo ' CREMESP, noticiando a suposta prática dos crimes de falsificação de atestados médicos e
usurpação  de  função  pública  cometidos  por  meio  de  serviços  disponibilizados  em  sítios
eletrônicos de acesso irrestrito, na internet (laudosmedicos.com e denuncieseumedico.com). O
Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos emitiu Nota Técnica informando que os sites
não se  encontram mais  em atividade,  mas após pesquisas  efetuadas em bases públicas  de
consulta de domínio, identificou os dados dos responsáveis em que os domínios dos endereços
eletrônicos estão registrados.  1)  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a
Polícia Federal informou ter recebido representação do CREMESP para apuração da possível
prática de usurpação de função pública. Decidiu a autoridade policial pela não instauração de
inquérito policial por entender que, para a consumação, é necessário que não apenas execute os
atos da função usurpada, mas que o sujeito ativo se apresente como a autoridade competente
para sua execução.  Ressaltou ainda que referida página em nenhum momento se apresenta
como CREMESP ou a ele ligado, mas como uma página de coleta de reclamações. O Procurador
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da República oficiante não identificou, por hora, a prática de conduta que possa ser considerada
como usurpação da função de fiscalização do exercício da profissão de médico dos Conselhos
Regionais de Medicina.  Homologação do arquivamento.  2) Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Em relação à suposta prática de falsificação de atestados médicos,
não se identificou a comercialização de laudo médico oriundo de algum serviço público federal e,
tampouco, sua utilização perante órgão federal. 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).

Homologação de Arquivamento

061. Expediente: DPF/RN-00019/2019-IP Voto: 4236/2021 Origem:  GABPR13-FVS  -  FELIPE
VALENTE SIMAN

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime previsto no art. 171, § 3º,
do  Código  Penal,  consistente  no  recebimento  fraudulento  de  valores  relativos  ao  benefício
previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 14/11/2007. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Segundo informações prestadas pelo Banco do Brasil,
na conta citada ocorreu o recebimento de dois benefícios previdenciários, ambos creditados até
05/01/2016. Apesar do crédito durante quase 10 anos após a morte da titular e da existência de
procuradora  para  movimentar  a  conta,  os  depósitos  foram  se  acumulando,  apenas  com
ocorrências relacionadas a investimentos. Não restou configurada a existência da materialidade
do crime de estelionato previdenciário, uma vez que os valores indevidamente depositados pelo
INSS não chegaram a ser sacados da conta da beneficiária. Ausência de elementos mínimos de
conduta ilícita. Homologação do arquivamento.

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

062. Expediente: DPF/VIL-0061/2019-INQ Voto: 4316/2021 Origem:  GABPRM1-CHK  -  CAIO
HIDEKI KUSABA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estupro de vulnerável, previsto no art.
217-A do Código Penal, contra criança da etnia Aikanã, supostamente ocorrido na Casa de Saúde
Indígena - CASAI de Vilhena/RO, no dia 23 de janeiro de 2019. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realizadas diversas diligências o fato narrado não foi confirmado. O laudo de
exame de práticas libidinosas a ruptura do hímen ovoide não era recente. Logo, naquele período
não houve a prática de ato libidinoso. Aventou-se que o rompimento do hímen poderia ter ocorrido
por várias razões, dentre elas o manuseio inadequado quando da higiene íntima da criança. Além
disso, o não conhecimento do idioma português, não dominado ou mesmo desconhecido pela
suposta  vítima,  implica  a  falta  de  compreensão  dos  fatos  investigados.  Sobre  a  falta  de
compreensão, ressalta-se a passagem do depoimento da enfermeira assistencial plantonista da
CASAI, a qual relatou que a responsável técnica da CASAI, havia dito que a infante citou o nome
de seu irmão de 02 (dois) anos, como um dos estupradores, o que indica nitidamente a falta de
entendimento da vítima ao que lhe foi questionado. Estudo antropológico também apontou que o
consenso  interno  Aikanã  é  pela  inexistência  do  fato.  Sequer  foi  identificada  a  presença  dos
investigados  na  CASAI  na  data  do  fato.  Ausência  de  elementos  mínimos  que  justifiquem  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).
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063. Expediente: JF-AL-0800400-57.2020.4.05.8001-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4255/2021 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTÔNIO  GONÇALVES
DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147) cometido por indígena da
comunidade Riacho Fundo do Meio/AL contra servidor público federal da DSEI ' Sede do Distrito
Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Declarações prestadas pela suposta vítima esclarecem que: foi Servidor Público do DSEI em
Maceió/AL,  no  período  de  fevereiro  de  2016  a  dezembro  de  2019;  em meados  de  2018,  o
declarante  foi  realizar  um  levantamento  na  Comunidade  Indígena  Riacho  Fundo  do  Meio,
acompanhado da Coordenadora do Distrito; o levantamento visava a realização de um projeto de
esgotamento  sanitário  voltado  à  comunidade;  o  declarante  afirma  que  antes  da  visita  a
Comunidade  Indígena,  recebeu  uma  ligação  do  investigado,  onde  conversaram  sobre
abastecimento de água na comunidade; durante essa ligação telefônica, o investigado disse que
se  encontrasse com o declarante,  o  declarante  "iria  ver";  que  o investigado teria  impedido a
entrada  de  águas  potável  na  comunidade,  alegando  que  só  iria  liberar  com  a  visita  da
Coordenadora  do  DSEI;  em  data  posterior,  o  declarante  visitou  a  comunidade  com  a
Coordenadora do DSEI, ocasião em que se dirigiu à casa do Cacique no intuito de elaborar um
Projeto  de  Esgotamento  Sanitário  e  também  verificar  o  que  estava  acontecendo  com  o
abastecimento de água; nesse momento,  o declarante foi  abordado pela irmã do investigado,
ocasião em que a mesma solicitou que o declarante saísse da Comunidade Indígena, tendo em
vista que se o investigado chegasse no local, o declarante "teria problemas"; assim saiu do local,
juntamente  com a  Coordenadora  e  diante  dos  fatos  resolveu  encaminhar  denúncia  ao  MPF.
Ouvido o investigado e as duas testemunhas (a Coordenadora do DSEI e a irmã do investigado) a
ameaça não foi confirmada. Como bem observou o Procurador da República, além das palavras
dirigidas  ao  servidor  público  terem  sido  bastante  genéricas,  'causar  problemas"  e  outros,
impossibilitando a identificação de um mal injusto e grave, os demais depoimentos, como o da
Coordenadora do DSEI, permitem a conclusão no sentido de que as palavras dirigidas ao servidor
seriam mais um desabafo do que uma ameaça propriamente dita. Declarações do investigado que
não tiveram o condão de ameaçar a prática de um mal injusto e grave contra o servidor que,
conforme o investigado, 'foi diversas vezes à aldeia e nunca sofreu violência'. 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).

064. Expediente: JF-AM-INQ-1020278-
42.2020.4.01.3200 - Eletrônico 

Voto: 4293/2021 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 168-A, §1°, I, do CP. Consta que o investigado,
na condição de prefeito do município de Lábrea/AM, teria deixado de repassar à Previdência
Social  as  contribuições  previdenciárias  dos  agentes  comunitários  de  saúde  no  ano  de  2010.
Informação da Receita Federal de que não existe fiscalização tributária para o período em relação
ao contribuinte. Promoção de arquivamento: 'Ainda que se verifiquem indícios de irregularidade
quanto à dívida previdenciária do Município, tem-se que, em todos esses anos de investigação no
MPF e na PF, não se logrou colher suficientes elementos de convicção que apontem, de modo
individualizado,  condutas  criminosas,  em especial  no que atine ao seu elemento  subjetivo.  A
existência de débitos tributários não pode levar à presunção absoluta de existência de crime. É
ônus do MPF demonstrar  o  dolo  e  vincular  a  produção do resultado às condutas do gestor.
Presumir  o  contrário  seria  contribuir  para  uma conduta de reforço penal  às  necessidades de
arrecadação da União e, no caso específico, em que o devedor é um município, de desequilíbrio
no pacto federativo. Aliás, sequer constam nos autos informações sobre a estrutura administrativa
do município, em especial sobre os responsáveis pela apuração, inscrição e recolhimento dos
débitos previdenciários daquela municipalidade, não sendo possível  imputar,  genericamente, a
responsabilidade penal apenas ao mandatário, em virtude da função por ele exercida. Mais de
uma década após os fatos investigados, não se vislumbra a viabilidade de carrear elementos de

43/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

convicção  que supram essas  lacunas'.  Revisão de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informações  prestadas  pelo  investigado.  Inexistência  de  crédito  tributário  constituído.
Ultrapassado  uma  década  dos  fatos  em  apuração,  a  materialidade  e  autoria  não  forma
identificadas. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente deixaram
de ser repassados para a autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

065. Expediente: JF-AM-1010225-02.2020.4.01.3200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4253/2021 Origem:  GABPR3-RSR  -  RAFAEL
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime de  descaminho  (CP,  art.  334).  Investigado  de  nacionalidade
indiana  e  residente  em  São  Paulo  que  teria  tentado  entrar  no  Brasil  trazendo  consigo
aproximadamente 7 kg de areia com pequena quantidade de ouro, sem autorização da autoridade
competente e sem recolher os tributos devidos. Perícia realizada pela Polícia Federal que concluiu
que: 'O mineral submetido a exames apresentava massa líquida de 6960 g (seis mil novecentos e
sessenta gramas) e volume aproximado de 2560 cm³ (dois mil quinhentos e sessenta centímetros
cúbicos), que corresponde à densidade de 2,7 g/cm³. Para fins de comparação, a densidade do
ouro é de 19,3 g/cm³ e a da areia molhada é de 2,2 g/cm³. O signatário informa que não foi
possível  verificar  a  existência  de  ouro  no  material  examinado  e  sugere  que  o  mesmo  seja
encaminhado  para  exame  específico  por  perito  criminal  federal  geólogo'.  Promoção  de
arquivamento com fundamento na ausência de materialidade delitiva considerando que a 'prova
pericial  constatou  que  não  há  ouro  no  material  apreendido,  mas  sim  areia  umedecida'.
Discordância do Juiz Federal sob o argumento de que seria prudente aguardar a conclusão da
perícia criminal a ser realizada por geólogo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93. Esclarecimentos prestados pelo investigado: trabalha na Guiana Inglesa onde pegou um
balde de material (areia com um pouco de ouro) para fazer um estudo no Estado de São Paulo de
como fazer a separação do material de forma mais verde, menos poluente; possui empresa na
Guiana Inglesa trabalhando com exploração de minérios, quais sejam, ouro e diamante; o ouro
explorado  na  Guiana  Inglesa  não comercializa  para  o  Brasil;  sua  empresa  ainda  não  possui
licença de exportação de minérios; no material apreendido estima possuir cerca de 3 a 4 gramas
de  ouro;  3  gramas  de  ouro  valem  aproximadamente  R$  600,00;  o  material  não  seria
comercializado; no balcão da Receita Federal em Bonfim/RR teria falado sobre o material e ainda
assim o teriam liberado a entrar no país. Evidente ausência de conduta dolosa. Atipicidade do fato
narrado. Manutenção do arquivamento.

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

066. Expediente: JF/CE-0800263-48.2020.4.05.8107-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4158/2021 Origem:  GABPRM3-CCLVL  -
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Apresentação de
declaração supostamente falsa de endereço em requerimento de aquisição de arma de fogo de
calibre permitido por pessoa física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de  diligências.  Caso  em  que  a  investigada  esclareceu  que  reside  no  local  declarado  no
requerimento de requisição de arma de fogo, no entanto também passa alguns dias em um outro
sítio,  onde  seu  marido  possui  uma  oficina  mecânica.  Conforme  ressaltou  o  Procurador  da
República oficiante 'Tais alegações pareceram verídicas, já que na região em comento é comum a
convivência em sítios vizinhos, especialmente em razão do labor da agricultura, onde as pessoas
se deslocam entre uma ou outra localidade, seja diariamente ou com certa frequência.' Ausência
de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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067. Expediente: JF/FLR-1000363-86.2021.4.01.4003-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4308/2021 Origem: GABPRM1-DMS - DANIEL
MEDEIROS SANTOS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para  apurar  a  suposta prática  de crimes de falsidade  ideológica,
previsto no art. 299 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime
atribuído  ao  investigado  C.C.C.,  na  qualidade  de  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais de São João da Varjota/PI, pela emissão falsa de Declaração de Exercício de Atividade
Rural  e  do  Histórico/Termo  de  Confirmação  das  Informações  Prestadas  na  Declaração  de
Exercício de Atividade Rural atestando a condição de trabalhador rural de O.C.B. (já falecido) para
fins de requerimento de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte junto ao
INSS. Conduta dolosa não demonstrada. Além disso, o Núcleo Regional da Coordenação-Geral
de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Piauí informou que nas pesquisas realizadas nos
Sistemas de Benefícios (SISBEN), não foram localizados requerimentos em nome do investigado,
na condição Representante Legal/Procurador de benefício previdenciário. Ausência de elementos
mínimos que justifiquem o prosseguimento das investigações. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento. 2) Possível emissão de falsos contratos de comodato por
parte  de R.N.S.B.,  padrasto  de O.C.B.,  para cessão de parte  de sua propriedade rural.  Fato
narrado ocorrido em 2006. Investigado que possui mais de 70 anos de idade. Efetiva prescrição
da  pretensão  punitiva,  nos  termos  do  art.109,  III,  do  Código  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).

068. Expediente: JFG/TO-1000902-28.2021.4.01.4302-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4313/2021 Origem: GABPRM1-BSD - BRUNO
SILVA DOMINGOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de falso testemunho (art. 342 do CP), o
qual teria sido prestado pelos investigados nos autos de ação penal tramitada perante a 14ª Zona
Eleitoral do Tocantins, com sede no município de Alvorada e, posteriormente, perante o TRE/TO.
Promoção de arquivamento: os investigados não são testemunhas da referida ação penal, nem
mesmo poderiam ser considerados informantes. Estes indivíduos, em verdade, são coautores de
crimes eleitorais, notadamente do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Todos os 7 (sete)
investigados emitiram declarações falsas a fim de instruir as ações fraudulentas propostas por
terceiros. 'Se eles são coautores de crimes, não podem eles ostentar a condição de testemunhas,
muito menos prestariam compromisso de dizer a verdade sobre fatos que lhe forem perguntados'.
O Código Eleitoral, em seu art. 350, estabelece pena idêntica àquela cominada no art. 299 do
Código Penal  para o  crime de falsidade ideológica.  'Considerando que as declarações falsas
foram prestadas em outubro de 2012, a prescrição ocorreu no mesmo mês de 2020, razão pela
qual nem sequer é possível  determinar a devolução dos autos à Justiça Eleitoral  para que o
Ministério Público Eleitoral ajuíze a ação penal respectiva a cargo daquele ramo especializado do
Poder Judiciário'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razão assiste ao Procurador
da República. Em relação ao suposto crime de falso testemunho (art. 342 do CP), a cargo da
Justiça Federal, a possível condição de coautores do crime eleitoral impede a caracterização do
crime de falso testemunho, em tese, praticado no curso da ação penal que apura o cometimento
do crime atribuído também aos investigados. Além disso, verificada a prescrição da prescrição
punitiva, nos termos do art.  109, IV do Código Penal,  injustificável é a remessa dos autos ao
Ministério  Público  Eleitoral  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal  no  âmbito  de  suas
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).

069. Expediente: JF-JAL-5000634-80.2019.4.03.6124- Voto: 4157/2021 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
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IP - Eletrônico CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JÚNIOR

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Manifestação anônima noticiando a ocorrência de possível fraude no recebimento de benefícios
do INSS por parte de um casal, bem como de eventual irregularidade na ocupação de um lote
destinado à reforma agrária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS
não apontou qualquer irregularidade com relação ao benefício  de aposentadoria  por invalidez
concedido ao marido, sendo que o referido benefício foi implantado por decisão judicial e já se
encontrava  cessado,  após  processo  revisional,  pois  o  beneficiário  havia  recuperado  sua
capacidade laborativa. A mesma informação foi prestada quanto ao benefício de auxílio-doença
recebido pela esposa, que foi concedido por decisão judicial, mas que se encontrava já cessado.
Por fim, com relação à suposta aquisição irregular de um lote destinado à reforma agrária, o
INCRA informou que a filha do casal obteve a regularização da posse da área de forma legal.
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).

070. Expediente: JF/JFA-1008783-41.2020.4.01.3801-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4164/2021 Origem:  GABPRM2-EHAG  -
EDUARDO  HENRIQUE  DE
ALMEIDA AGUIAR

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  ocorrência  do delito  previsto  no art.  299 do
Código Penal, supostamente praticado pela investigada teria assinado contrato de prestação de
serviços juntos ao IF SUDESTE DE MINAS GERAIS, campus Juiz de Fora '  MG, firmado em
10/09/2012, ocasião em que não mais figurava como sócia da empresa contratada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  De início,  verifica-se que não há nos autos qualquer
indício da autoria delitiva. Os laudos de perícia criminal federal não foram capazes de identificar o
responsável pelas assinaturas. Além disso, ainda que se pudesse atribuir a autoria da assinatura
à investigada, não se vislumbra a presença de dolo em sua suposta conduta. Destaque-se que no
curso do processo licitatório a investigada figurou como sócia da empresa e que por tal motivo o
contrato administrativo foi equivocadamente emitido em seu nome, não se vislumbrando má-fé por
parte da investigada, pessoa idosa, com baixo grau de instrução (ensino fundamental incompleto),
que,  conforme informado por  seu filho,  lê e escreve com dificuldade,  o que corrobora com a
ausência de dolo. Aplicação do Enunciado nº 71, que estabelece: 'É cabível o arquivamento de
investigação criminal quando, após a colheita de provas, não restarem evidenciados elementos
suficientes da autoria  delitiva,  situação demonstrada com a reunião das seguintes condições:
inexistência  de  suspeitos,  de  testemunha,  de  elementos  técnicos  formadores  de  convicção
(fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.' Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de
10/02/2020. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas
se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

071. Expediente: JF/MOC-1007835-
81.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 4244/2021 Origem:  GABPRM3-MMC  -
MARCELO  MALHEIROS
CERQUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Suposto
recebimento indevido do benefício assistencial do Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realizadas diversas diligências. Esclarecimentos prestados pela investigada:
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'Que quando estava recebendo o bolsa família começou a trabalhar em casa de família na cidade
de Montes Claros/MG; que recebeu a informação junto  à Assistência  Social  de São João da
Lagoa/MG que poderia continuar a receber o benefício por algum tempo até se estabilizar no novo
emprego e que por isso recebeu por um período o benefício com a remuneração do emprego de
doméstica;  que  posteriormente  solicitou  pessoalmente  a  suspensão  do  recebimento  do  bolsa
família; que atualmente recebe o bolsa família em razão do nascimento do seu filho J.D. de 6
meses de idade; que reside apenas com seu filho na Zona Rural de São João da Lagoa/MG, que
não possui renda formal e vive atualmente com o benefício do bolsa família'. O primeiro formulário
de cadastramento é datado do dia 10/03/2015 e o primeiro saque ocorreu no dia 23/09/2015. Por
outro lado, a admissão no trabalho que deu ensejo à mudança fática ocorreu no dia 01/11/2016,
após mais de um ano da data do primeiro saque do benefício. Sob esse ângulo, ganham relevo as
normas  do  programa  Bolsa  Família  que,  ao  lado  de  não  obrigarem  os  beneficiários  a
comunicarem as alterações de renda, ainda dizem que essas alterações da renda não ensejam,
necessária  e  imediatamente,  a  exclusão  do  programa.  Tal  exclusão  somente  ocorrerá  se
constatada,  em  revisão  bienal,  a  superação  dos  requisitos  que  ensejam  a  percepção  da
assistência financeira governamental (arts. 21 e 25 do Decreto nº 5.209/2004, que regulamentou a
lei  que  criou  o  Programa  Bolsa  Família  -  Lei  nº  10.936/04).  Desse  modo,  ressalte-se  que
posteriormente a investigada solicitou a exclusão do programa. Ademais, o tipo penal em comento
apenas  pode  ser  praticado  na  modalidade  dolosa.  Dito  isso,  as  informações  reunidas  não
evidenciam a voluntariedade da  investigada  ao praticar  o  fato  narrado;  pelo  contrário,  a  sua
disposição de requerer, posteriormente, a sua exclusão do programa demonstra que a investigada
não agiu de forma dolosa quanto ao suposto cometimento do delito de estelionato. Portanto, o
elemento subjetivo não foi comprovado. Homologação do arquivamento.

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

072. Expediente: JF-MOSSORO-0801087-
61.2021.4.05.8401-IP - Eletrônico 

Voto: 4245/2021 Origem:  GABPRM1-EMF  -
EMANUEL DE MELO FERREIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Representação do INSS noticiando a suposta acumulação indevida do Benefício de Prestação
Continuada pela Sra. O.B.M., representada por sua curadora S.B.M.C., no período de 03/2015 a
09/2017. De acordo com a documentação acostada aos autos, a irregularidade teria consistido na
omissão,  na  declaração  da  composição  do  grupo  e  renda familiar,  de  informação acerca  da
percepção, pela titular, de pensão morte instituída pelo Ministério dos Transportes (supostamente
desde  11/02/2013),  o  que  resultaria  na  cumulação  indevida  com  o  Benefício  de  Prestação
Continuada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93). O Ministério da Infraestrutura
aduziu que a investigada é pensionista de ex-servidor, habilitada na condição de cônjuge, na cota
parte de 100%, tendo sido deferido o benefício somente em 17 de março de 2017. Sua curadora
(filha) informou que, após a morte de seu pai em 2013, sua mãe deu entrada no pedido de pensão
por morte no Ministério dos Transportes. Contudo não fora deferido de pronto, mas somente em
março de 2017. Além disso,  acerca do benefício de prestação continuada '  amparo social  ao
idoso, confirmou que sua mãe recebeu no período de 2015 a 2017, mas disse que não recebeu os
dois benefícios simultaneamente, com exceção de cerca de três meses, no início de 2017, haja
vista que nem a declarante nem a sua mãe sabiam da proibição de recebimento concomitante.
Assim, as declarações prestadas pela filha e curadora da pensionista, aliadas aos documentos
acostados  nesta  investigação,  permitem  concluir  que  não  houve  cumulação  indevida  nem
omissão de informações no período informado pelo INSS. Em que pese tenha recebido os dois
benefícios por alguns meses, não houve dolo de obter vantagem ilícita, uma vez que a própria
curadora da beneficiária procurou o INSS em Areia Branca/RN, para cessar o pagamento do
benefício de prestação continuada. Homologação do arquivamento.

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

073. Expediente: JF/PE-0800137-98.2020.4.05.8300- Voto: 4260/2021 Origem:  GABPR13-AWSC  -
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INQ - Eletrônico ANDREA  WALMSLEY  SOARES
CARNEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em decorrência da retenção de mercadorias, supostamente de origem
estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, que
estariam expostas à venda, fato que configuraria, em tese, o delito previsto no art. 334, §1º, III, do
Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos
narrados não foram comprovados. Conforme narra a RFFP, no curso da Operação Oriente IV, em
18/09/2018,  foi  realizada  fiscalização  no  estabelecimento  comercial,  ocasião  em  que  foram
encontrados e apreendidos fones de ouvidos, adaptadores USB, Smartphones, Smartwatches e
HDs  externos,  todos  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação. O valor total  dos bens apreendidos é de R$ 109.380,00,  sendo o valor total  dos
tributos sonegados, em tese, R$ 78.903,97, incluídas as multas. Visando obter a liberação das
respectivas mercadorias, os representantes da empresa apresentaram à RFB notas fiscais como
elementos comprobatórios da suposta regular aquisição das mercadorias em questão. Contudo,
após detida análise,  o Fisco concluiu  que tais documentos não se prestavam a comprovar a
origem das mercadorias retidas, visto que a descrição dos produtos era insuficiente para a sua
perfeita identificação; os valores descritos seriam incompatíveis com os valores de mercadorias
da mesma natureza; alguns produtos não constavam em nenhuma das notas fiscais; e algumas
notas teriam sido emitidas com data posterior à da apreensão dos produtos. Por tal razão, foi
aplicada  a  pena de  perdimento  aos proprietários das  mencionadas mercadorias.  Informações
prestadas pelo  investigado:  'os fones de ouvido,  os HD's externos e  aparelhos celulares não
estavam expostos à venda, mas sim acondicionados no dentro do escritório da firma, produtos
esses que a empresa costumava dar de brinde para os funcionários, não se tratando, portanto, de
mercadorias destinadas ao comércio' e que 'todos os produtos que utilizava como brindes aos
funcionários foram fornecidos  pelos  fornecedores  nos quais  a  empresa [']  costumava adquirir
produtos,  no  caso,  as  mesmas  empresas  responsáveis  pelas  emissões  das  notas  fiscais
apresentadas  à  Receita  Federal,  todas  sediadas  em  São  Paulo'.  Considerações  da  Polícia
Federal:  'Muito  embora  seja  possível  observar  na  lista  de produtos  retidos  alguns  de sabida
procedência  estrangeira,  como  os  IPhones  5S,  deve-se  ter  em  mente  que  tal  modelo  foi
descontinuado pela fabricante em meados de abril de 2017. Assim, levando-se em conta a data
da retenção realizada pela Receita Federal na empresa autuada (setembro de 2018), bem assim
a quantidade de IPhones 5S apreendidos, entendo haver forte probabilidade de os aparelhos em
questão  não  serem novos,  mas  sim  produtos  recondicionados  para  reinserção  no  comércio,
situação  essa  que  poderia  afastar  o  delito  em  apuração,  isso  sem  falar  na  hipótese  de
contrafação.' Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. 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).

074. Expediente: JF/PE-0808109-56.2019.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4294/2021 Origem:  GABPRM1-PMBM  -
POLIREDA MADALY BEZERRA DE
MEDEIROS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática de crimes para obtenção de benefício
de aposentadoria rural por idade. Inicialmente, o requerimento do ora investigado foi indeferido
administrativamente pelo INSS, em razão da não comprovação do exercício de atividade rural,
bem como por não ter sido alcançada a carência mínima exigida em lei. Diante da negativa, o
interessado ingressou em juízo pleiteando o referido benefício, que foi julgado improcedente em
razão de divergências nos documentos juntados e também entre o seu depoimento pessoal e o de
uma testemunha.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme ressaltou  a
Procuradora da República oficiante, o ora investigado é pessoa humilde, de baixa instrução e que,
de acordo com o conjunto probatório dos autos, de fato laborava na agricultura, sendo que o
vínculo supostamente de natureza urbana registrado no CNIS, na verdade, era na ocupação de
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pecuarista  (natureza  rural).  Já  em  relação  às  divergências  com  uma  testemunha  que  havia
afirmado em juízo fatos que contrariavam os documentos arrolados pelo autor, foi esclarecido que
ela  possui  problemas de  memória,  sendo que  posteriormente  informou inclusive  que  não  se
recorda do autor e nem de ter testemunhado no processo judicial. Dessa forma, não foi verificada
eventual  fraude  para  tentativa  de  percepção  do  benefício,  mas  apenas  a  dificuldade  do
investigado em comprovar o tempo de exercício de atividade rural. 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).

075. Expediente: JF-RJ-5011554-37.2021.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4250/2021 Origem:  GABPR15-AGA -  ARIANE
GUEBEL DE ALENCAR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
PATROCÍNIO INFIEL E VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL, PREVISTOS,
RESPECTIVAMENTE,  NOS ARTIGOS 299,  355  E  358,  DO CÓDIGO PENAL.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS  RAZOAVELMENTE  EXIGÍVEIS  E  INEXISTÊNCIA  DE  LINHA
INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA.  AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a possível
ocorrência  dos  crimes  de  falsidade  ideológica,  patrocínio  infiel  e  violência  ou  fraude  em
arrematação judicial, previstos, respectivamente, nos artigos 299, 355 e 358, do Código Penal, em
face dos representantes da empresa T.E.P.  S/A,  na condição de arrematante,  e  J.R.  S/A,  na
condição de executada, na medida em que teria ocorrido possível fraude na aquisição de imóvel
levado  à  hasta  pública,  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  com o  propósito  de  evitar  que  o
patrimônio  da  empresa  executada  fosse  destinado  a  pagamento  de  dívida  de  credores,  em
especial um crédito tributário tratado em ação de execução fiscal, em trâmite na 2ª Vara Federal
de Execuções Fiscais  do Rio  de Janeiro.  2)  Em primeiro  lugar,  o valor  da referida transação
levantou suspeitas, já que a empresa T.E.P. S/A arrematou o imóvel de propriedade da J.R. S/A,
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que, apesar de ser acima do valor da
avaliação do oficial de justiça, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), seria bastante inferior
ao valor real do bem. Ainda, chamou a atenção o fato de o valor do referido imóvel ultrapassar o
capital social da empresa à época, que seria fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que
indicaria a ausência de capacidade financeira para realizar a arrematação. Consta, ainda, que os
sócios da empresa arrematante são filhos do administrador da empresa executada. Ainda, como
suspeita de fraude, foi apontado, no despacho ministerial que requereu a instauração do IPL, que
a empresa T.E.P. S/A estaria sediada no mesmo endereço do escritório do advogado A.W., que,
além de ter atuado na defesa dos interesses da T.E.P. S/A na arrematação, supostamente também
representaria a J.R. S/A e seu administrador. 3) Promoção de arquivamento considerando que 'ao
que parece,  se  ilícito  há,  esse  não configurou  qualquer  crime,  ante  a  falta  de tipicidade  das
condutas  investigadas,  tanto  no  que  se  refere  ao  ato  de  arrematação  do  imóvel,  quanto  na
atuação do advogado, o que não afasta a hipótese que eventuais atos ilícitos sofram sanções por
outros ramos do Direito, se demostrado que houve prejuízo de credores da empresa executada
em razão de algum ato de má-fé. No que se refere ao Direito Penal, que tem por um de seus
princípios a subsidiariedade, sua invocação não é medida adequada no caso, especialmente se
for considerado que o juízo de execução fiscal tomou as medidas para garantir o pagamento do
crédito fiscal,  com a decretação da indisponibilidade de bens das empresas investigadas e de
seus sócios'. 4) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5) Acompanho o entendimento
da Procuradora  da República,  cujos  trechos a  seguir  transcritos  adoto  como parte  integrante
desse voto: "Não há prova de que foi utilizado qualquer meio ilícito para persuadir o oficial de
justiça avaliador a avaliar o bem em valor menor do que o que efetivamente valia, ou que o
servidor tenha agido em conluio com qualquer parte do processo, nem que a participação de
outros interessados no leilão tenha sido obstada ou dificultada, não havendo assim a tipicidade na
conduta, pois não houve a prática dos atos descritos no art. 358 do CP, de "impedir, perturbar ou
fraudar arrematação judicial;  afastar  ou procurar  afastar  concorrente ou licitante,  por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem." Eventual equívoco de avaliação
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de justiça pode ter decorrido de erro na atuação profissional, o que não justifica, no entanto, a
incidência do Direito Penal, que, por essência, é a última ratio, para sancionar a conduta de tal
servidor.  É certo  que tal  avaliação poderia  ter sido contestada por meio do instrumento legal
cabível pela parte executada no processo trabalhista, já que seria de seu interesse receber um
valor  maior  em razão  da  venda  de  bem de  sua  propriedade,  mas  a  não  apresentação  dos
embargos com a finalidade de buscar a correção do valor do bem colocado em leilão não é
suficiente para que se tipifique o crime investigado, já, por essência, o recurso é um direito das
partes de um processo, e não uma obrigação. Sem prejuízo, tal proceder pode configurar ilícito
civil, na medida em que acabou por lesar o interesse patrimonial dos credores da empresa J.R. S/
A e pode, se for o caso, ser sancionado em outro procedimento. Sobre a referência à ocorrência
do crime do art. 299 do CP, também não há prova de que tenha havido falsidade ideológica na
elaboração  do  laudo  pelo  oficial  de  justiça  avaliador,  tendo  esse  justificado  sua  atuação  em
depoimento prestado em juízo. Quanto ao delito de patrocínio infiel ou, ainda, tergiversação (art.
355 e seu parágrafo único), sua ocorrência também não restou comprovada, tendo, acerca do
suposto  patrocínio  simultâneo".  6)  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 7) Homologação do arquivamento. 

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

076. Expediente: JF-SOR-5000485-92.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4119/2021 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JÚNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  possíveis  crimes de perigo para a  vida ou saúde de
outrem (art. 132 do CP) e de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo
(art. 261 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declarações do investigado
no sentido de que 'nas imediações de Boituva a aeronave sofreu uma pane elétrica, que restringiu
a navegação e o funcionamento do rádio; que conseguiu reparar o problema em voo, trocando um
fusível; que possui muito conhecimento da região e acha pouco provável que tenha invadido o
espaço  restrito,  mas  se  o  fez  não  foi  de  forma  deliberada;  que  sabe  que  a  região  é  de
paraquedistas  e  teria  visualizado  algum  paraquedista  ou  aeronave;  que  pela  análise  da
documentação juntada aos autos, achou os registros confusos e não conseguiu identificar onde
teria ocorrido a invasão; que por conta do problema elétrico, acabou pousando a aeronave em
Sorocaba; [...] que decolou de uma fazenda na região de Ribeirão Bonito; que momentos antes de
pousar, fez comunicação com o Controle de Tráfego Aéreo de Curitiba e reportou a pane elétrica;
que também reportou a pane elétrica ao Autocontrole em Sorocaba; que pagou a multa aplicada
pela Aeronáutica, porque acabou demorando para se manifestar no processo; que jamais sofreu
qualquer outra autuação pelo Comando da Aeronáutica'. Evidente ausência de conduta dolosa.
Homologação do arquivamento.

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

077. Expediente: JF-SOR-5000736-76.2021.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4112/2021 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JÚNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Investigada
que ingressou com demanda cível em desfavor do INSS, porém durante o trâmite processual
verificou-se que a certidão de casamento utilizada por  ela  teria  sido adulterada no tocante à
profissão de seu marido, passando de 'motorista' para 'tratorista'. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  oficiante,  os  elementos
probatórios constantes nos autos relacionados ao esposo da investigada (em especial os registros
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constantes em sua CTPS e na certidão de nascimento de seu filho, bem como a ausência de
carteira nacional de habilitação) apontam para provável erro no momento do registro da profissão
como  'motorista'  na  certidão  de  casamento,  que  possivelmente  foi  rasurado  e  datilografado
novamente  como 'tratorista'  no mesmo ato  pelos  oficiais  cartorários.  Ausência  de  indícios  da
prática de crime, no caso concreto. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

078. Expediente: JF-SOR-5002948-70.2021.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4107/2021 Origem:  GABPRM2-VMDS  -
VINÍCIUS MARAJÓ DAL SECCHI

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de ameaça (CP, art.  147). Comunicação de que o
investigado, insatisfeito com o exame médico-pericial que resultou na cessação do seu benefício,
proferiu  declarações  destemperadas  e  agressivas  junto  à  central  de  atendimento  do  INSS,
dizendo que iria 'esperar o médico perito sair do INSS para ter uma conversa com ele e fazer ele
também precisar de um benefício'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expressões
desmedidas proferidas em momento pontual de claro descontrole emocional, estando o indivíduo
imbuído de desespero,  preocupação e inconformismo pela  cessação de seu benefício,  o que
comprometeria o seu sustento e de sua família. Conforme ressaltou o Procurador da República
oficiante, não se verificou no caso o especial fim de intimidar, sendo que o investigado não se
dirigiu diretamente ao médico perito, não enviou recado a ele e sequer mencionou seu nome. Ao
ser ouvido pela Polícia Federal, o investigado afirmou que possui problemas pulmonares e que se
encontra com sua situação financeira muito fragilizada, razão pela qual ao ligar para a central de
atendimento do INSS e tomar ciência do indeferimento do benefício, ficou muito nervoso e se
excedeu nas palavras, mas que se tratou apenas do desabafo de uma pessoa desesperada e que
nunca feriria ou atacaria quem quer que fosse. Consignou ainda seu pedido de perdão pelos
fatos, ressaltando que sua intenção nunca foi causar temor, ferir ou machucar ninguém, o que
fortalece a tese de que tais declarações não tiveram o condão de ameaçar a prática de um mal
injusto e grave contra o servidor. 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).

079. Expediente: JF-SOR-5007517-51.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4228/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar eventual cometimento do delito de desacato
(CP, art. 331) pela investigada, funcionária de empresa de terceirização, contratada para auxiliar o
recadastramento biométrico do TRE, que, ao ser demitida por seus superiores hierárquicos, teria
proferido  ofensas  contra  os  colegas  da  empresa  e  contra  servidoras  do  Tribunal  Regional
Eleitoral,  em 07/02/2018.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Relato  de  que  a
investigada perdeu completamente o controle emocional ao ser demitida. Evidente ausência de
dolo específico, consistente na vontade consciente e dirigida à ação de humilhar e ofender o
servidor público no exercício de suas funções. Atipicidade. Precedentes do STJ: HC 305.141/PB,
Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Félix Fischer, Corte
Especial, DJ 04/02/2002 p. 248. Fatos narrados que poderiam configurar, em tese, o crime de
injúria (CP, art. 140). No entanto, tendo em vista que a pena máxima cominada ao referido crime é
de seis meses, bem como que os fatos ocorreram em 07/02/2018, operou-se a prescrição da
pretensão punitiva, mesmo com a causa de aumento prevista no artigo 141 do Código Penal, haja
vista o transcurso do prazo de 3 anos desde o ocorrido. Ademais, embora tenham registrado
boletim de ocorrência, não há notícias de que os ofendidos tenham oferecido queixa-crime dentro
do  prazo  estabelecido  pelo  artigo  38  do  Código  de  Processo  Penal.  Homologação  do
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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: 1.00.000.012898/2021-46  –
Eletrônico
(Ação Penal 0600106-90.2021.6.19.0016)

Voto: 4156/2021 Origem: TRE-RJ

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

Ementa: Ação penal. Operação Furna da Onça. Desdobramento da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro.
Investigações que culminaram na descoberta  de esquema de pagamento de propinas de ex-
governador a grupo de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e
ainda,  o  loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada,  de modo a assegurar  o
necessário apoio político para os mais variados interesses da organização criminosa dentro da
Casa  Legislativa.  Decisão  proferida  no  STF (RHC 188233 AgR/RJ)  que  remeteu  os  autos  à
Justiça  Eleitoral  para  a  adoção  das  providências  pertinentes,  considerando  a  existência  de
indícios de crime eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, promoveu o arquivamento
exclusivamente em relação aos supostos crimes eleitorais, com a imediata remessa do feito à
Justiça Comum Estadual pra o prosseguimento da ação penal. Discordância do Juiz Eleitoral por
entender que a conclusão do Ministério Público viola a decisão da Suprema Corte, a exigir outra
medida que não o pedido de arquivamento, sem ao menos o aprofundamento das investigações.
Remessa dos autos à 2ª Câmara com fundamento no art. 357, § 1º, do Código Eleitoral c/c art. 62,
IV, da LC 75/93 e no Enunciado nº 29 deste Colegiado. Em preliminar, há que se ressaltar que,
embora a decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal,  em sede de Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC 188233 AgR/RJ), tenha remetido os
autos à Justiça Eleitoral para a adoção das providências pertinentes, considerando a existência de
indícios de crime eleitoral, não há que se falar em obrigatoriedade de oferecimento de denúncia,
sem que o Ministério Público, dominus litis da ação penal, fosse dada a oportunidade de proceder
a  necessária  análise  de  todo  o  contexto  probatório.  E  assim,  após  minuciosa  análise  e  não
vislumbrando outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, o Ministério
Público  Eleitoral  promoveu  o  arquivamento  exclusivamente  em  relação  aos  supostos  crimes
eleitorais. Não há nenhum óbice nesse proceder. No mérito,  como bem apontou a Promotora
Eleitoral, 'é de curial sabença que o recebimento de valores em épocas de campanha e a sua
omissão em prestação de contas, em hipóteses como a dos autos, são fatos não voltados para o
comprometimento da lisura do processo eleitoral e, sim, para o sucesso de empreitada criminosa
bem mais  audaciosa e  de maior  envergadura,  voltada para o  enriquecimento  ilícito  e  para o
recebimento de vantagens às custas da Administração Públicas' e 'a simples possibilidade de os
deputados estaduais  indicarem cargos  sem relação  com a  campanha  e,  como contrapartida,
colocarem seus mandatos à disposição dos interesses de organização criminosa, não guardam
relação com o crime eleitoral em comento'. Nesse contexto, ausentes elementos suficientes da
materialidade  delitiva  para  a  denúncia  e  não  vislumbradas  outras  diligências  capazes  de
esclarecer o ocorrido, e sendo certo que o arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações  serem  reabertas  se  houver  notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18),  voto  pela
manutenção  do  arquivamento,  exclusivamente  em  relação  aos  eventuais  crimes  eleitorais
investigados neste feito, com a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento exclusivamente em relação aos eventuais  crimes eleitorais,  nos termos do voto
do(a) relator(a).

081. Expediente: 1.05.000.000164/2021-38 - Eletrônico Voto: 4123/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª
REGIÃO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação da Procuradoria da República no Município de
Mossoró/RN,  solicitando  a  instauração  de  procedimento  investigativo  para  apurar  a
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responsabilidade do Prefeito do Município de Porto do Mangue/RN pela prática do crime previsto
artigo 10 da Lei n.º 7.347/85, tendo em vista o retardamento reiterado e imotivado das requisições
ministeriais  no âmbito  de Inquérito  Civil.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Conforme consignado pelo Procurador Regional da República oficiante, 'não se vislumbra a justa
causa para o prosseguimento da persecução penal no presente procedimento extrajudicial, tendo
em vista a inexistência de indícios da prática de conduta delituosa por parte do investigado (art. 10
da Lei nº 7.347/85), uma vez que já prestadas as informações solicitadas pelo MPF em Mossoró
nos autos do IC [']'.  Verificação do cumprimento, ainda que extemporâneo, da ordem. Conduta
dolosa  não  evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

082. Expediente: 1.11.001.000175/2020-20 - Eletrônico Voto: 4280/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  do  Ministério  Público  do  Trabalho  em
Arapiraca/AL  solicitando  a  instauração  de  procedimento  investigativo  para  apurar  a
responsabilidade do procurador de instituição de ensino pela prática, em tese, do crime previsto
artigo 10 da Lei n.º 7.347/85, tendo em vista o retardamento reiterado e imotivado das requisições
ministeriais no âmbito de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conquanto a instituição de ensino não tenha atendido pontualmente as
requisições  de  informações  e  documentos  do  Ministério  Público  do  Trabalho  em Alagoas,  a
omissão  não  foi  óbice  à  propositura  da  ação  civil  pública.  Verifica-se  então  a  ausência  de
elementos aptos a configurar o tipo penal. Isso, porque o tipo penal do art. 10 da Lei nº 7.347/85
exige, necessariamente, que a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos, quando
requisitados pelo Ministério Público, impeçam uma futura e eventual propositura de ação civil.
Assim, caso o agente do Ministério  Público disponha de elementos ou outros meios para ter
acesso às informações; e, por meio destes outros meios, ajuizar a ação civil pública, não ocorre a
prática do crime previsto no art. 10; ou seja, o fato não se enquadra no tipo penal. Falta de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

083. Expediente: 1.12.000.001314/2018-91 - Eletrônico Voto: 4278/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação particular noticiando que,
no  ano  de  2015,  o  representado  possuía  um  lote  declarado  no  imposto  de  renda.  Porém,
objetivando adquirir  um apartamento na mesma cidade com os recursos do FGTS, realizou a
venda fictícia do referido lote e apresentou declaração retificadora do imposto de renda, fraudando
as regras do FGTS perante à Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). No presente caso, foram realizadas diversas diligências para a devida apuração dos
fatos, como pesquisa ASSPA, expedição de ofícios à Receita Federal, à Caixa Econômica Federal
e ao Cartório de Imóveis.  Informação quanto à inexistência de procedimento fiscal  em curso,
encerrado  ou  programado  em  desfavor  do  representado.  Caso  em  que  as  apurações
esclareceram que apenas um imóvel foi adquirido pelo investigado com recursos do FGTS, cujo
contrato  com  a  CEF  foi  assinado  em  08/11/2016,  não  tendo  sido  possível  obter  prova  da
propriedade ou posse concomitante de outro imóvel que configure a fraude noticiada. Inexistência
de  suporte  probatório  mínimo  que  possibilite  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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084. Expediente: 1.14.000.002054/2021-00 - Eletrônico Voto: 4239/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão em que o noticiante relata que 'não consigo fazer boletim de ocorrência olane, algum
ladrão está invadindo a aba de segurança bloqueado ou eliminado as informações encontrada na
rede  por  favor  encaminhar  essa  queixa  a  delegacia  especializada  pra  pega os  dados deles,
mandei, por site de artemação no trf1 está invadinda site da MP tbm e-mail ministério público tbm,
ir a dpu antes que eles invadam e cometa outros crimes aí o endereço de alguns e-mail invadindo
(sic)'.  Por  fim,  solicita  que  'Investiga  manda  pra  os  órgãos  competentes,  esses  lixo  fizeram
estragos  em  pessoas  fraca  que  estava  precisando  do  auxílio  pra  viver,  invadiram  cartórios
limparam registro, o site da receita correios trf1 Dpu o de VCS MP cronaram e-mails vários crimes
vou busca todo dia o resultado dessa denúncia nos órgãos até eu tiver um responsável (sic)'.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da leitura dos trechos acima transcritos,
verifica-se que os fatos são relatados de forma genérica, desacompanhados de elementos de
informação  capazes  de  possibilitar  uma  investigação  idônea.  Não  há  nos  autos  quaisquer
elementos  circunstanciais  hábeis  para  se  iniciar  as  investigações,  tendo  o noticiante  em sua
manifestação apenas relatado os fatos acima transcritos e anexado fotos de documentos diversos
(como certidões cartorárias, eleitoral, de nascimento e contas de consumo) e de telas da internet
(como atendimentos realizados e consultas em sites públicos). Inexistência de suporte probatório
mínimo  que  possibilite,  por  ora,  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

085. Expediente: 1.16.000.001487/2021-65 - Eletrônico Voto: 4222/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao
Cidadão em que o noticiante relata que determinada pessoa provavelmente receberia o auxílio
emergencial  sem fazer  jus  ao  benefício,  pois  é  proprietária  de  imóveis  e  administradora  de
condomínio. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com
fundamento na Orientação n° 42 da 2ª CCR, ressaltando se tratar de caso de solicitação de
auxílio de maneira isolada ou individual, sem qualquer elemento que aponte para a atuação de
grupos ou organizações criminosas. Notificado do arquivamento, o interessado apresentou nova
manifestação aduzindo que a representada responde a dois processos na Justiça Estadual (na
esfera cível, em razão de contas não prestadas e por danos materiais), reiterando o pedido de
instauração de inquérito policial, dentre outras sugestões de diligências. Manutenção da decisão
pelo membro do MPF oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente
caso,  consta  dos  autos  que  a  solicitação  do  benefício  de  auxílio  emergencial  foi  indeferida
administrativamente, em razão de os rendimentos tributáveis da representada serem superiores a
R$ 28.559,70 no ano-calendário de 2018. Além do mais, conforme consignado pelo Procurador da
República oficiante, trata-se de caso de solicitação de auxílio de maneira isolada ou individual,
sem qualquer elemento que aponte para a atuação de grupos ou organizações criminosas, já
tendo sido inclusive devidamente comunicado o fato à Polícia Federal para que seja compilado e
inserido em base de dados de inteligência (Projeto Prometheus). Aplicação da Orientação n° 42
da 2ª CCR. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

086. Expediente: 1.16.000.001758/2021-82 - Eletrônico Voto: 4274/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima apresentada no Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos em que o noticiante comunica a possível prática de crimes
contra  crianças  e  adolescentes  na  internet  (como  venda  de  vídeos  com  conteúdo  sexual,
abuso/importunação sexual e psíquica). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informação capazes de
possibilitar  uma  investigação  idônea.  Não  há  nos  autos  quaisquer  elementos  circunstanciais
hábeis  para se iniciar  as investigações,  tendo o noticiante em sua manifestação apresentado
apenas um nome de perfil  de usuário.  No âmbito  do Ministério Público Federal,  foi  realizada
pesquisa ASSPA com o objetivo de se obter  informações que qualifiquem o usuário do perfil
apontado.  Também  foi  oficiado  o  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,
solicitando-se  informações  complementares  sobre  o  protocolo  de  atendimento  que  gerou  a
notícia-crime, bem como acerca da pessoa do comunicante e do suspeito, além de documentos
que pudessem confirmar os fatos narrados. No entanto, todas as diligências foram infrutíferas.
Inexistência  de  suporte  probatório  mínimo  que  possibilite,  por  ora,  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

087. Expediente: 1.16.000.002064/2021-62 - Eletrônico Voto: 4311/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  mediante  representação  de  professores  universitários  e  servidores
federais em que se noticia a publicação de produção audiovisual intitulada 'Cortina de Fumaça' em
diversos  meios  de  comunicação,  cujo  conteúdo  foi  percebido  da  seguinte  maneira  pelos
denunciantes: 'consideramos como sendo um discurso de ódio e de divulgação de preconceito
contra os povos indígenas'. Possível crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A Constituição  Federal,  no  mesmo  artigo  em  que
estabelece  a  liberdade  de  expressão  (art.  5º,  IX),  define  a  prática  de  racismo  como  crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo,
cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e
20,  descrevendo  condutas  graves,  claramente  discriminatórias  e  merecedoras  das  penas  ali
atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a
cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três
anos).  A conduta descrita  no art.  20 é genérica ('praticar,  induzir  ou incitar  a discriminação'),
incidindo  somente  quando  outra  conduta  mais  específica  não  incidir  segundo  a  técnica  da
especialidade.  Isso  não  significa,  entretanto,  que  tal  tipo  se  aplique  a  qualquer  ação  ou
manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de
reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros
tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional
que se faz necessária no caso, em se tratando de descrição típica e genérica. A representação
não indica trecho específico do vídeo que ensejaria o suscitado discurso de ódio contra povos
indígenas. Conforme asseverado pelo Procurador da República oficiante, 'analisando o vídeo em
questão,  disponível  no  endereço  eletrônico:  https://site.brasilparalelo.com.br/series/cortina-de-
fumaca/, fica evidente o padrão utilizado pelos produtores, consistindo na compilação de diversas
entrevistas concedidas por ex- integrantes do governo federal e de ONGs atuantes no âmbito da
preservação  ambiental,  todos  expondo  suas  opiniões  pessoais  sobre  a  temática  dos  povos
indígenas no Brasil'.  O conteúdo não enseja investigação criminal, uma vez que não incita ou
induz a discriminação contra um determinado grupo social de tal maneira a violar os bens jurídicos
relativos à igualdade e à dignidade humana. Homologação do arquivamento.

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

088. Expediente: 1.16.000.002109/2021-07 - Eletrônico Voto: 4361/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes descritos nos arts. 138 e 139 do CP e no art. 23,
incisos I e II, da Lei 7170/83. Narrativa de que conhecido pastor evangélico, teria se manifestado
em  público  proferindo  ofensas  contra  membros  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  requerendo
intervenção  militar  naquela  Corte.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Este
Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ',
a  liberdade  de  expressão  e  o  direito  de  crítica  devem  prevalecer  amplamente.  No  caso,  a
manifestação não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a
configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em
conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de
opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente
devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para
a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e
1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-
23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão
Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento.

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

089. Expediente: 1.18.001.000365/2021-77 - Eletrônico Voto: 4273/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  particular  encaminhada  à  Polícia  Federal,
comunicando  a  possível  prática  do  crime  de  invasão  de  terras  da  União.  Relato  de  que
determinadas pessoas teriam fraudado documentos para aumentar a área de um imóvel rural,
apropriando-se indevidamente de faixa de domínio da BR-153. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante 'Resta acertada a
providência  tomada pela  Polícia  Federal,  que solicitou apuração administrativa  a respeito dos
fatos. A conclusão desta investigação será determinante para se verificar a eventual existência de
justa causa para a instauração de IPL. Outrossim, não há dúvidas que o órgão administrativo terá
condições  de  realizar  a  apuração,  tendo  em  vista  ser  o  detentor  de  inúmeras  informações
relevantes para elucidação do caso, como o Cadastro Rural Nacional,  além de ser possível a
interlocução  com  o  DNIT,  que  detém  dados  a  respeito  dos  traçados  das  rodovias  federais,
especialmente da BR-153, que foi recentemente modificada para albergar as obras de duplicação
na  região  Norte  de  Goiás.  Aliás,  foi  diligente  a  Polícia  Federal,  ao  pedir  que  a  apuração
administrativa seja enviada, assim que concluída, ao órgão policial para reanálise oportuna do
caso'.  Ausência  de  suporte  probatório  mínimo  que  possibilite,  por  ora,  o  prosseguimento  da
persecução penal,  podendo as investigações serem reabertas caso surjam novas provas ou o
INCRA identifique indícios concretos de fraude contra a União, após a realização de apuração
administrativa dos fatos, já devidamente solicitada no ofício a ele encaminhado. 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).

090. Expediente: 1.19.000.001654/2021-66 - Eletrônico Voto: 4340/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art.  339),  consubstanciado na
provocação  de  instauração  de  procedimento  extrajudicial,  no  âmbito  da  PR/MA,  para  apurar
suposto ilícito de nepotismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com a
representação A.F.M.A. teria sido indevidamente contratado como assessor de comunicação do
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão ' CRC/MA, presidido por seu tio, circunstância
que, em tese, violaria a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. Após a instrução
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daquele  procedimento,  verificou-se  que,  na  verdade,  A.F.M.A.  desempenhou  a  função  de
estagiário naquela entidade após ter sido aprovado em certame promovido pela instituição IEL,
jamais exercido cargo em comissão. Em seguida, o representante retratou-se do teor de suas
alegações sob o fundamento de que a fonte de informações da qual se valeu não era segura.
Para configuração da tipicidade delitiva, imprescindível que o autor dê 'causa à instauração de
investigação policial,  de processo judicial,  instauração de investigação administrativa, inquérito
civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe
inocente', não havendo nos autos elementos mínimos que indiquem a prática criminosa por parte
do Representado. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

091. Expediente: 1.19.001.000181/2021-70 - Eletrônico Voto: 4152/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  boletim de  ocorrência  lavrado  em razão de transporte
rodoviário de carga com excesso de peso, indicando a prática, em tese, do crime de dano contra
patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). De fato, pelo que existe nos autos, não é possível afirmar, inequivocamente,
que  houve  ação  deliberada  do  indivíduo  de  causar  dano  ao  patrimônio  público.  Em
complementação, há informações de que a conduta foi perpetrada de modo ocasional e de que
inexistem elementos  capazes  de  determinar  eventual  dano.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal.  Homologação do arquivamento no âmbito desta 2ª CCR com remessa dos
autos à 1ª CCR para análise da matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

092. Expediente: 1.20.002.000151/2021-32 - Eletrônico Voto: 4235/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SINOP-MT

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 originada
de Relatório de Inteligência Financeira do COAF. Consta do RIF que M.N.Z., na qualidade de
servidora do Município de Lucas do Rio Verde/MT, teria sido beneficiária, no período de 09/2019 a
08/2020,  de  recursos  de  empresa  privada  que  mantinha  com  o  referido  Município  contrato
custeado com verbas federais.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conforme
apurado pela  autoridade policial,  as diligências empreendidas indicam ser  muito  provável  que
M.N.Z tenha deixado de laborar para o Município de Lucas do Rio Verde/MT em 2018 e, após tal
data, passou a atuar como engenheira da empresa contratada pelo município, o que justificaria a
movimentação  financeira  observada  no  período  indicado  no  RIF.  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).

093. Expediente: 1.22.000.002441/2021-66 - Eletrônico Voto: 4251/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
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art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado em cooperativa de crédito, mediante a não
aplicação do recurso na forma prevista em contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Não consta dos autos informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de
meio  fraudulento  para  obter  o  referido  financiamento,  tratando-se  o  fato  de  possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem  a  prática  de  conduta  criminosa,  no  caso
concreto. Precedentes da 2ª CCR: NF n° 1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de
22/03/2021;  NF n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão de Revisão,  de 13/08/2018;  NF nº
1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

094. Expediente: 1.22.000.002859/2021-73 - Eletrônico Voto: 4166/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de boletim de ocorrência lavrado em razão da quebra de uma
placa de acrílico em agência dos Correios, indicando a prática, em tese, do crime de dano contra
patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Em seu interrogatório, o autor do fato esclareceu que teria quebrado a placa de
acrílico  por  ter  se  enraivecido  diante  da  dificuldade  em retirar  encomenda  em nome de  sua
esposa  devido  a  informações  equivocadas  transmitidas  pelos  funcionários.  Assim,  conforme
apontado pelo Procurador da República oficiante, 'observa-se que não houve intenção de quebrar
o  patrimônio  por  parte  de  E.,  mas  que  a  violência  utilizada  foi  reflexo,  embora  demasiado
imprudente, de seu emocional no momento'. De acordo com informações dos autos, a proteção
quebrada teria valor aproximado de R$ 200,00, o que revela a inexpressividade da lesão e torna
desnecessária a intervenção do Direito Penal, no presente caso, diante do seu caráter subsidiário.
Homologação do 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: 1.23.000.001128/2020-92 - Eletrônico Voto: 4133/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  remetido  pelo  Corregedor-Geral  da  Justiça  do
Trabalho  nos  autos  de  Pedido  de  Providências  (PP),  para  fins  de  adoção  de  eventuais
encaminhamentos  em face  da  advogada  R.L.A.M.  em virtude  das  várias  denúncias  vagas  e
imprecisas feitas pela mesma e endereçadas a diversos agentes de órgãos públicos. Consta nos
autos  que  o PP foi  instaurado  a  pedido  da  advogada R.L.A.M atribuindo  à Desembargadora
G.L.C.  a  prática  de  desídia  no  exercício  de  suas  atribuições  como Corregedora  do  Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região. No julgamento do processo, o Corregedor-Geral determinou o
arquivamento e, considerando a conduta inadequada da advogada, remeteu cópia dos autos a
diversos órgãos, entre os quais este Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Conforme afirmado pelo Procurador da República oficiante,  apesar da alta
reprovabilidade  da  conduta,  'não  se  identifica  uma  descrição  fática  coerente  imputando,
dolosamente, crime ou infração alheia, que pudesse configurar denunciação caluniosa (art. 339 do
CP), mesmo porque, como dito, até onde se tem notícia não chegou a ser instaurado inquérito
policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar,
inquérito  civil  ou ação de  improbidade administrativa  a  partir  das  confusas  alegações da ora
noticiada,  cuja  potencialidade  lesiva  mostrou-se,  assim,  nula.  No  mais,  tem-se  que  eventual
ofensa à honra subjetiva de magistrados dependeria de representação pessoal destes (art. 141, II,
c/c 145, parágrafo único, do CP), não podendo supri-la a representação apresentada pelo Exmo.
Corregedor-Geral do Trabalho, já que se cuida de manifestação personalíssima'. A Ordem dos
Advogados do Brasil  foi  noticiada sobre a postura da advogada e adotará eventuais medidas
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disciplinares.  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).

096. Expediente: 1.24.001.000221/2021-13 - Eletrônico Voto: 4288/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de comunicação da Polícia Federal de não instauração de
Inquérito  policial  em  relação  a  fato  ocorrido  no  Aeroporto  João  Suassuna,  em  Campina
Grande/PB, na qual as forças policiais foram acionadas em razão de terem sido localizadas duas
valises suspeitas em um dos banheiros do aeroporto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). De acordo com o registro policial, não houve ligações noticiando a existência de bombas
no local. As bolsas foram explodidas, seguindo o protocolo internacional, e não houve maiores
prejuízos  à  INFRAERO ou ao  funcionamento  do aeroporto.  Verificou-se  que  uma das  bolsas
estava vazia e a outra continha uma peça íntima feminina e cremes de beleza, a indicar possível
esquecimento ou abandono das mesmas. 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).

097. Expediente: 1.25.000.002445/2021-32 - Eletrônico Voto: 4118/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Colombo/PR, com notícia de eventual prática de crime de apropriação indébita em decorrência da
não  comprovação  do  repasse  dos  valores  levantados  por  advogado  para  sua  cliente  (parte
reclamante da ação trabalhista). O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
ao fundamento de que eventual crime a ser apurado já se encontraria abarcado pelo instituto da
prescrição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme se verifica do ofício e
documentos  anexos encaminhados  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Colombo/PR,  na  verdade  o
expediente não tinha a finalidade de comunicar a possível  ocorrência de crime praticado pelo
advogado, pois tal comunicação já havia sido feita em 2011, ocasião em que gerou a instauração
das peças de informação nº 1.25.000.000385/2011-41. Nesses autos, houve o declínio para a
justiça comum. O ofício de agora tão somente informa que houve a comprovação do repasse dos
valores pelo advogado à sua cliente. Assim, referido ofício deveria ter sido juntado aos autos do
processo nº 1.25.000.000385/2011-41, e não originado uma nova autuação para apuração dos
fatos. Em verdade, a atual comunicação se deu a pedido do advogado para que os órgãos outrora
comunicados da possível prática do crime 'deem baixa nos procedimentos que eventualmente
abriram'. Assim, a única providência cabível é o envio de cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual em decorrência do declínio havido no procedimento supracitado, devendo estes autos
serem arquivados. Homologação do 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: 1.25.000.002553/2021-13 - Eletrônico Voto: 3990/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 1.528,68. Promoção
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de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia da reiteração na
prática  do  delito  de  descaminho,  por  uma  vez,  pelo  investigado,  com  valor  da  mercadoria
apreendida (R$ 555,00) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, a partir
de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou
o equivalente em outra moeda. Revisão de arquivamento (art.  62, IV da LC 75/93).  Autuação
anterior que não pode ser considerada reiteração na esfera penal. Enunciado nº 74: A importação
de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção fixadas pela Receita Federal,
mas,  em desacordo com os critérios  quantitativos e  temporais  preestabelecidos,  consiste  em
infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a existência de reiterações no
crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Inexistindo
reiteração e sendo de baixo valor os impostos iludidos,  cabível  é a aplicação do princípio da
insignificância, nos termos do Enunciado nº 49: Aplica-se o princípio da insignificância penal ao
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública
decorrente  da  conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$  20.000,00,  ressalvada  a
reiteração  na  mesma  modalidade  criminosa,  ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos.
Aprovado na 150ª Sessão de Coordenação, de 07/05/2018. Homologação do arquivamento.

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

099. Expediente: 1.25.000.002796/2021-43 - Eletrônico Voto: 4353/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  §  1º,  INCISO  IV).
QUANTIDADE INFERIOR A 1.000  (MIL)  MAÇOS DE CIGARROS.  REITERAÇÃO ANTERIOR
POR DESCAMINHO, OCASIÃO EM QUE A MERCADORIA TINHA VALOR ABAIXO DA COTA DE
ISENÇÃO FIXADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 74 E 90 DA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso IV).
Apreensão de 139 (cento e trinta e nove) tabacos para narguilé e 13 (treze) maços de cigarros de
origem  estrangeira  sem  os  respectivos  documentos  de  internalização.  Tributos  evadidos
estimados em R$ 1.937,94. 2. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância.
3. Remessa dos autos nos termos do art. 62, IV da LC 75/93. 4. Notícia da reiteração na prática
do delito de descaminho, por uma vez, pela investigada, ocasião em que a mercadoria foi avaliada
em R$ 346,40, portanto, abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, à época,
em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra
moeda,  quando  o  viajante  ingressar  no  País  por  via  terrestre,  fluvial  ou  lacustre.  Critérios
estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010. 5. Autuação anterior que não
pode  ser  considerada  reiteração  na  esfera  penal.  Nesse  sentido  é  o  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.
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. Homologação do 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: 1.25.000.002959/2021-98 - Eletrônico Voto: 4369/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E/OU CONTRABANDO (CP, ART.
334-A).  APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE TABACO PARA NARGUILÉ,
PRODUTOS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DESACOMPANHADOS  DA  DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA QUE COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS. APLICAÇÃO DOS
ENUNCIADOS 49 E 90 DESTA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Notícia
de Fato. Crimes de descaminho (CP, art. 334) e/ou contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão em
estabelecimento  comercial  de  30  unidades  de  tabaco  para  narguilé,  produtos  de  origem
estrangeira  desacompanhados  da  documentação  necessária  que  comprovasse  seu  ingresso
regular  no país,  evidentemente para fins comerciais.  O Demonstrativo de Créditos Tributários
Elididos indicou que o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 2.139,13. 2)
Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3) Revisão de arquivamento
(art. 62, IV da LC 75/93). 4) De início, ressalte-se que não há nos autos indicação da reiteração
delitiva pelo investigado. Em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, não foram encontrados
procedimentos anteriores à data do fato objeto desta investigação. 5) Em relação ao crime de
descaminho, o tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: 'Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até 5 (cinco) anos'. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018). 6) No que se refere ao crime
de contrabando de cigarros, esta 2ª Câmara tem entendimento firmado no Enunciado nº 90, nos
seguintes termos: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil)
maços,  seja  pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso
a caso'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7) Muito embora o
referido entendimento firmado pelo Enunciado nº 90 não se refira a tabacos para narguilé, em
rápida pesquisa realizada  na  internet  verificou-se  que há equivalência  entre  1  (um)  maço de
cigarros e 1 (uma) sessão de uso de narguilé, que se admite como sendo o tempo gasto para o
consumo de 1 (uma) unidade/maço de tabaco próprio para esse fim.  8) Entres as publicações
encontradas destaco: "Uma boa rodada de narguilé equivale ao consumo de 1 maço de cigarro" e
"O uso do narguilé  equivale  ao fumo de até  25 cigarros  -  Novo estudo  publicado  na  revista
americana Public Health Reports diz que o narguilé pode ser tão prejudicial, se não até mais, que
o cigarro. Uma única sessão de uso equivale ao fumo de 25 cigarros - mais do que um maço". 9)
Nesse  contexto,  ausentes  referências  mais  exatas  a  respeito  da  equivalência  entre  maço de
cigarro e maço de narguilé, sobretudo no que diz respeito ao dano à saúde do usuário, entendo
razoável a utilização das matérias publicadas sobre o tema para aplicar à importação ilegal de
tabaco para narguilé o mesmo limite fixado no Enunciado nº 90 para o contrabando de cigarros.
10) Assim, considerando que em relação ao eventual crime de descaminho o valor do débito
devido à Fazenda Pública é inferior a R$ 20.000,00 e não há notícia da reiteração criminosa nos
últimos 5 (cinco) anos, sendo cabível o Enunciado nº 49; e que, no que se refere ao crime de
contrabando de tabaco para narguilé, a quantidade apreendida é inferior a 1.000 (mil) maços, o
que  denota  o  cabimento  do  Enunciado  nº  90,  por  equiparação,  afasto  a  tipicidade  penal  da
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância,  sendo, portanto,  injustificável o
prosseguimento do presente feito. 11) Homologação do arquivamento. 

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

101. Expediente: 1.25.000.002999/2021-30 - Eletrônico Voto: 4140/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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 172
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unidades  de  tabaco  para  narguilé  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  da  devida
documentação fiscal. O valor dos tributos federais iludidos perfazem o montante de R$ 3.135,82.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no Enunciado nº
90. 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).

102. Expediente: 1.25.000.003075/2021-51 - Eletrônico Voto: 4344/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 3.210,09. Promoção
de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia da reiteração na
prática do delito de descaminho, por uma vez, pela investigada, com valor do tributo elidido (R$
80,00). Mercadoria abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, à época, em
US$  300,00  (trezentos  dólares  dos  Estados  Unidos  da  América)  ou  o  equivalente  em outra
moeda,  quando  o  viajante  ingressar  no  País  por  via  terrestre,  fluvial  ou  lacustre.  Critérios
estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010. Revisão de arquivamento (art.
62, IV da LC 75/93). Autuação anterior que não pode ser considerada reiteração na esfera penal.
Enunciado nº 74: A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção
fixadas pela  Receita  Federal,  mas,  em desacordo  com os  critérios  quantitativos  e  temporais
preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante
a existência de reiterações no crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação,
de 10/02/2020. Inexistindo reiteração e sendo de baixo valor os impostos iludidos, cabível é a
aplicação do princípio da insignificância, nos termos do Enunciado nº 49: Aplica-se o princípio da
insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da  conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5 (cinco)  anos.  Aprovado na 150ª Sessão de Coordenação,  de 07/05/2018.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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103. Expediente: 1.25.000.003176/2021-21 - Eletrônico Voto: 4249/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício  encaminhado pelo juízo da 21ª  Vara Federal  de
Curitiba/PR noticiando possível prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298,
CP) por advogado em ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Conforme consta nos autos da ação previdenciária, o Juízo da 21ª Vara Federal de Curitiba/PR,
para  dirimir  dúvidas  sobre  a  autenticidade  das  assinaturas  constantes  da  procuração,  da
declaração de hipossuficiência e do termo de renúncia juntados pelo advogado (aparentemente
única e repetida nos documentos),  determinou que fossem depositadas em secretaria as vias
originais  dos  respectivos  documentos,  sendo  apresentados  documentos  diferentes  daqueles
inicialmente apresentados pela parte. O advogado afirmou a veracidade dos documentos e, após
a  apresentação  dos  novos  documentos  em  juízo,  a  ação  previdenciária  seguiu  seu  trâmite.
Conforme apontado pelo Procurador da República oficiante, 'se depreende que tais documentos
foram  tidos  como  válidos  pelo  juízo  federal.  E,  nesse  contexto,  observa-se  que  o  teor  dos
documentos  apresentados inicialmente  (supostamente  falsos)  é  idêntico  ao  dos  considerados
válidos, de forma que não se verifica a intenção de falsificar o documento para lesar interesse de
terceiro,  porquanto  retratavam  legítimo  interesse  da  outorgante'.  Falta  de  justa  causa  para
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).

104. Expediente: 1.25.008.001192/2021-18 - Eletrônico Voto: 4333/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática  dos  crimes descritos  no  art.  138 do  CP e no  art.  26  da  Lei  7170/83.  Os noticiantes
requerem "a instauração de procedimento para a apuração das condutas criminosas a partir dos
financiadores da propaganda de massa, da divulgação em perfis de redes sociais e das empresas
de outdoors contratadas", uma vez que no Município de Telêmaco Borba/PR foi afixado outdoor
que, referindo-se ao atual Presidente da República, continha os seguintes dizeres: 'GENOCÍDIO,
pela morte de mais de 500.000 pessoas por COVID-19 ' 340 mortes por COVID em Telêmaco
Borba; omissão diante da oferta de 11 tipos de vacinas; 19 milhões de pessoas passando fome e
14 milhões de pessoas desempregadas'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Este
Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ',
a  liberdade  de  expressão  e  o  direito  de  crítica  devem  prevalecer  amplamente.  No  caso,  a
manifestação não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a
configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em
conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de
opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente
devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para
a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e
1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-
23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão
Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento.

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

105. Expediente: 1.26.000.001387/2021-92 - Eletrônico Voto: 4271/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  notícia  de  possível  prática  do  crime  de  estelionato
majorado (art. 171, §3º, do Código Penal), ante o suposto recebimento de verbas previdenciárias
em duplicidade,  conforme noticiado em cópia  de decisão proferida  pela  15ª  Vara  Federal  da
Seção Judiciária de Pernambuco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme
relatado nos autos, a ação judicial foi proposta por R.F.S. em face do INSS, com o objetivo de
concessão de benefício previdenciário. O pedido foi julgado procedente e a autarquia, por erro,
cumpriu  a  obrigação  de  pagar  as  parcelas  atrasadas em duplicidade.  Tendo em vista  a  não
devolução pelo autor do valor recebido a maior, foi efetuado o bloqueio em sua conta bancária de
parte do total devido. Posteriormente, o autor alegou boa-fé no recebimento dos valores e solicitou
que o saldo remanescente fosse retido mensalmente de sua aposentadoria no percentual de 30%,
o que foi deferido pelo Juízo. Depreende-se que os elementos coligidos aos autos não apontam a
presença de fraude ou de dolo de obter vantagem ilícita. 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).

106. Expediente: 1.26.000.002230/2021-84 - Eletrônico Voto: 4266/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação realizada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão, em que o noticiante relata que ao acessar o aplicativo do ConectSUS, verificou que
constava um exame por ele supostamente realizado pelo Sistema Único de Saúde junto a uma
unidade de diagnóstico em Recife/PE (cidade que há anos ele não vai), sendo que não reconhece
o referido exame. Afirmou, também, que o endereço constante do exame está o de sua antiga
residência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou a Procuradora
da República oficiante, a narrativa do manifestante não apresenta qualquer indicativo concreto de
fraude ou de prática criminosa, mas apenas de eventual irregularidade que pode, inclusive, ser
mero  erro  de  cadastramento  no  sistema,  o  qual  deve  ser  inicialmente  verificado
administrativamente junto ao órgão responsável. Inexistência de suporte probatório mínimo que
possibilite, por ora, o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

107. Expediente: 1.26.000.002686/2021-44 - Eletrônico Voto: 4290/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, inciso I, do CP. Apreensão
de duas unidades de anabolizantes,  no valor  total  de R$ 40,82,  encontradas em encomenda
postal internacional, sem a documentação de sua regular importação. Promoção de arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). É certo que
a  natureza  do  produto  introduzido  no  país  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização no território nacional. No entanto, a ínfima quantidade apreendida no presente
caso demonstra que a substância foi importada para uso pessoal do investigado, não colocando
em risco a saúde pública, mas tão somente a saúde do próprio usuário. Ademais, não constam
outros  registros  de  procedimentos  administrativos  fiscais  em  desfavor  do  autuado.  Baixa
ofensividade  da  conduta.  Excepcional  reconhecimento  da  atipicidade  material.  Periculosidade
contra a saúde da coletividade afastada no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Procedimento
n° 1.21.003.000101/2020-27, Sessão de Revisão n° 777, de 03/08/2020, 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).
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108. Expediente: 1.29.000.002840/2021-76 - Eletrônico Voto: 4265/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação de que o investigado estaria se apresentando
como Policial Federal em áudios encaminhados via aplicativo de mensagens, notadamente em
ocasiões precedidas de desavenças com vizinhos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conforme  ressaltado  pela  própria  Polícia  Federal  'Em  áudios  juntados  na  investigação,
extraídos de mensagens de voz do aplicativo whatsapp, um individuo narra que teria dito para
uma outra pessoa que teria sido por 38 anos da `federal'. Em que pese o encaminhamento do
expediente para apurações, entendo que a conduta não configura o tipo penal do crime de falsa
identidade. O contexto do áudio denota que a intenção do interlocutor (sic) seria a de `contar uma
vantagem',  não havendo qualquer elemento que indique que ele  tenha se passado por  outra
pessoa,  ou  que  tenha  utilizado  documentos  com  símbolos  ou  emblema  da  Polícia  Federal'.
Ausência de indícios da prática de crime, no caso concreto. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

109. Expediente: 1.29.007.000188/2021-95 - Eletrônico Voto: 4343/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO  MUNICÍPIO  STA
CRUZ DO SUL - RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes descritos no art. 286 do CP e nos arts. 17, 22, inciso I,
e 23, inciso I, da Lei 7170/83. Na ótica do representante, tais manifestações visam, notadamente,
manifestar apoio ao Sr. Presidente da República e também atacar o Supremo Tribunal Federal,
com pedidos de intervenção militar, com objetivo de que os militares usem das forças armadas em
forma de concretizar um regime de ditadura, valendo-se inclusive de rede virtual de apoiadores,
em grupos de whatsapp e redes sociais (especialmente o Facebook), para criar e compartilhar
mensagens com esse intento, a exemplo de alguns prints de diálogos, imagens de passeatas e
cartazes  inclusos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Este  Colegiado,  tem
entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de
expressão e o direito de crítica devem prevalecer amplamente.  No caso, a manifestação não
ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de
crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto
fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida
pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em
hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução
penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª
Sessão  Ordinária,  de  08/09/2020,  unânimes;  JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR,
1.29.000.001695/2020-25,  e  1.15.000.001239/2020-71,  777ª  Sessão  Ordinária  '  03/08/2020,
unânimes. Homologação do arquivamento.

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

110. Expediente: 1.29.011.000092/2021-68 - Eletrônico Voto: 4252/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento
ao Cidadão em que o noticiante relata que trabalhou por oito anos e meio em uma empresa,
porém durante determinado período não foram recolhidos os valores referentes ao FGTS e ao
INSS.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  com
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fundamento nos  Enunciados n°s 58  e  79,  ambos da 2ª  CCR.  Notificado  do arquivamento,  o
interessado apresentou recurso reiterando os argumentos de sua manifestação inicial e informou
outro número de CNPJ da empresa. Manutenção da decisão pelo membro do MPF oficiante.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inicialmente, registre-se que com relação à
notícia de ausência de recolhimento do FGTS, essa 2ª CCR editou o Enunciado n° 58 no sentido
de que 'O simples ato,  por  si  só,  de não depositar  os valores referentes ao FGTS na conta
vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal'. Quanto ao suposto crime envolvendo
o  não  repasse  do  INSS,  consta  dos  autos  que  a  Receita  Federal  foi  oficiada  em  duas
oportunidades  e  informou  a  inexistência  de  programação/procedimento  fisal  em desfavor  dos
contribuintes  pesquisados.  Aplicação  do  Enunciado  n°  79  da  2ª  CCR,  que  estabelece  que
'Considerando  os  efeitos  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF,  em regra,  o  oferecimento  de
denúncia  por  crimes  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/1990,  art.  1º,  incisos  I  a  IV),  de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  ou  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A)  depende  do  término  do  procedimento  administrativo  e  da
consequente  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  indispensável  condição  de
procedibilidade'. Homologação do arquivamento, 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).

111. Expediente: 1.29.018.000143/2021-91 - Eletrônico Voto: 4349/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de ameaça (CP, art. 147) contra indígena, na
Terra Indígena de Cacique Doble/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que
pese a palavra da suposta vítima, tanto na data do registro da ocorrência, bem como no dia da
realização da diligência in loco, verifica-se que não há elementos suficientes a demonstrar que o
fato  realmente aconteceu. Segundo a vítima, o investigado teria  lhe dito  que 'o  que era dele
estava guardado' enquanto gesticulava com as mãos simulando o acionamento de um gatilho de
arma de fogo. Afirmou, ainda, que ninguém presenciou a ameaça e que depois da data deste fato
nunca mais se falaram. Ouvido, o investigado declarou que apesar de conhecer a suposta vítima,
não tem nenhum problema com ele e não se recorda de nenhuma ocasião em que tenha falado
com  o  noticiante  nesses  termos.  Disse  ainda  que  mora  longe  da  casa  do  noticiante  e  que
dificilmente se veem. Ausência de elementos suficientes da materialidade delitiva justificadores do
prosseguimento da persecução penal. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

112. Expediente: 1.30.001.000755/2021-42 - Eletrônico Voto: 4334/2021 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. Suposta
prática dos crimes descritos no art. 138 e 139 do CP (difamação e calúnia) perpetrados contra a
honra de Ministro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a representação, os delitos teriam
sido praticados por Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio de suas redes sociais.
Afirmou o representante que o Coronel da PMERJ fez ataques direitos ao Ministro, tais como
"cabeça de ovo", "defensor do PCC", além de ter diminuído e menosprezado a função exercida
pelo ministro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Este  Colegiado,  tem entendido  que  em um Estado  Democrático  de  Direito  '  que  se
pretende  preservar  ',  a  liberdade  de  expressão  e  o  direito  de  crítica  devem  prevalecer
amplamente.  No  caso,  a  manifestação  não  ultrapassa  a  tênue  linha  divisória  entre  a  livre
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manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas,
especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de
manifestação  do  pensamento  e  de  opinião,  protegida  pela  Constituição,  no  artigo  5º,  IV.  As
limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não
verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF:
1.29.008.000338/2020-70  e  1.29.000.002959/2020-68,  779ª  Sessão  Ordinária,  de  08/09/2020,
unânimes;  JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR,  1.29.000.001695/2020-25,  e
1.15.000.001239/2020-71,  777ª  Sessão  Ordinária  '  03/08/2020,  unânimes.  Homologação  do
arquivamento.

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

113. Expediente: 1.30.001.000846/2021-88 - Eletrônico Voto: 4324/2021 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. Suposta
prática dos crimes descritos no art. 287 do CP e no art. 22, inciso I, da Lei 7170/83 a partir da
peça de transmissão online "PRECISAMOS MATAR O PRESIDENTE" de grupo teatral. Promoção
de arquivamento  considerando  a  ausência  de  materialidade  delitiva.  Recurso  do  interessado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Este Colegiado, tem entendido que em um
Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito
de crítica devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação não ultrapassa a tênue linha
divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, as
palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre
uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no
artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas.
Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e  1.29.000.002959/2020-68,  779ª  Sessão  Ordinária,  de
08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25,
e 1.15.000.001239/2020-71,  777ª  Sessão Ordinária  '  03/08/2020,  unânimes.  Homologação do
arquivamento.

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

114. Expediente: 1.30.001.001822/2021-46 - Eletrônico Voto: 4323/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação subscrita por Deputado Federal, por meio da
qual pleiteia a abertura de procedimento preparatório investigativo em face de General das Forças
Armadas, membro do Clube Militar, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 23, I e II, da
Lei de Segurança Nacional (incitar 'à subversão da ordem política ou social' ou 'à animosidade
entre  as  Forças  Armadas  ou  entre  estas  e  as  classes  sociais  ou  as  instituições').  Relata  o
noticiante que o representado, no dia 3 de março de 2021, teria publicado, em sua coluna do sítio
eletrônico  https://clubemilitar.com.br,  artigo  com  nítido  caráter  antidemocrático,  com  o  título
'Aproxima-se o ponto de ruptura'.  Promoção de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Este
Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ',
a  liberdade  de  expressão  e  o  direito  de  crítica  devem  prevalecer  amplamente.  No  caso,  a
manifestação não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a
configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em
conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de
opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente
devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para
a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e
1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-
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23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão
Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento.

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

115. Expediente: 1.30.001.002190/2021-38 - Eletrônico Voto: 4269/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato  instaurada  mediante  representação  particular,  em que se noticia  a  prática  de
comentário racista na rede social Twitter (perfil aberto). Possível crime previsto no art. 20, § 2º, da
Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário faz a afirmação 'brancos vai entender kkkkkk',
o que consistiria, em tese, ataque à população branca, de modo geral, incitando a discriminação e
o preconceito de raça, cor e etnia. Promoção de arquivamento. Recurso da parte interessada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em
que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo,
cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e
20,  descrevendo  condutas  graves,  claramente  discriminatórias  e  merecedoras  das  penas  ali
atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a
cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três
anos).  A conduta descrita  no art.  20 é genérica ('praticar,  induzir  ou incitar  a discriminação'),
incidindo  somente  quando  outra  conduta  mais  específica  não  incidir  segundo  a  técnica  da
especialidade.  Isso  não  significa,  entretanto,  que  tal  tipo  se  aplique  a  qualquer  ação  ou
manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de
reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros
tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional
que se faz necessária no caso,  em se tratando de descrição típica e genérica.  As postagens
encaminhadas pelo noticiante não se mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei
nº 7.716/1989. O comentário não enseja investigação criminal, uma vez que não incita ou induz a
discriminação  contra  um determinado  grupo  social  de  tal  maneira  a  violar  os  bens  jurídicos
relativos à igualdade e à dignidade humana Homologação do arquivamento.

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

116. Expediente: 1.30.001.003258/2021-04 - Eletrônico Voto: 4368/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 273, §1°-B, inciso I, e no art. 334-A,
§  1º,  inciso  IV,  do  Código  Penal.  Investigada  que  expunha  à  venda  37  maços  de  cigarros
importados irregularmente e 13 (treze) comprimidos de Pramil, remédio para impotência sexual
com  comércio  proibido  no  Brasil.  Investigada  formalmente  indiciada  apenas  pelo  crime  de
contrabando. Promoção de arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Revisão
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De início, ressalte-se que não há nos autos indicação da reiteração
delitiva  pela  investigada.  Em pesquisa  realizada  no  Sistema Comprot/MF também não foram
encontrados procedimentos  anteriores à  data  do fato  objeto  desta  investigação.  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.  Em  relação  ao  medicamento  apreendido,  é  certo  que  a  natureza  do  produto
introduzido no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. No entanto, a ínfima quantidade apreendida impõe conclusão no sentido de que, no
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caso,  a  periculosidade  contra  a  saúde  da  coletividade  encontra-se  afastada.  Excepcional
reconhecimento  da  atipicidade  material.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  n°
1.21.003.000101/2020-27, Sessão de Revisão n° 777, de 03/08/2020, 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).

117. Expediente: 1.30.001.003273/2021-44 - Eletrônico Voto: 4204/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, II, do CP. Comunicação de
possível  saque  fraudulento  de  uma  parcela  do  seguro-desemprego  da  vítima.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Caixa Econômica Federal esclareceu que não
houve fraude no caso ora analisado, mas somente um erro sistêmico ao se creditar a primeira
parcela do seguro-desemprego do noticiante em uma conta de titularidade diferente. Destacou,
ainda, que já está em curso um processo administrativo de contestação para regularização do
ocorrido, bem como que não houve prejuízo à União. 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).

118. Expediente: 1.30.001.003591/2021-13 - Eletrônico Voto: 4226/2021 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 possível
ocorrência de fraude na concessão de pensão por morte do ex-marido da representante, tendo
em vista o indeferimento do requerimento do benefício pelo INSS. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Conforme apontado pela autoridade policial e ratificado pela Procuradora da
República  oficiante,  os  fatos  descritos,  além  de  serem  incoerentes  e  desconexos,  não
caracterizam fato  típico,  pois  o  simples indeferimento de  benefício  de pensão por  morte  não
configura fato típico criminal. 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).

119. Expediente: 1.30.001.004515/2020-36 - Eletrônico Voto: 4232/2021 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  o  Centro  de  Pagamento  do  Exército  mantém descontos  não
autorizados  na  sua  folha  de  pagamento.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  pois  verificada  a  existência  de  procedimento  anterior  com o  mesmo  objeto  já
arquivado na Justiça Federal, incidindo portanto o Enunciado nº 57. Recurso da parte interessada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, conforme se verifica dos autos, a
matéria já foi apreciada no âmbito de outros procedimentos (NF's nº 1.30.001.001105/2018-19,
1.30.001.000607/2019-11  e  1.30.001.000209/2020-21),  devendo,  portanto,  ser  arquivada  esta
Notícia de Fato, conforme preceitua o art. 10, I da Resolução nº 210/2020 do CSMPF e o art. 4º, I
da Resolução nº 174/2017 do CNMP. Homologação do 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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120. Expediente: 1.30.006.000103/2021-68 - Eletrônico Voto: 4126/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
N.FRIBURGO/TERESÓP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de comunicação da Procuradoria  da República no Rio  de
Janeiro solicitando a instauração de procedimento investigativo para apurar a responsabilidade da
gerente executiva do INSS em Petrópolis/RJ pela prática, em tese, do crime previsto artigo 10 da
Lei n.º 7.347/85, tendo em vista o retardamento reiterado e imotivado das requisições ministeriais
no  âmbito  de  Inquérito  Civil.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme
consignado pelo  Procurador  da  República  oficiante,  'embora  esteja  constatada  a omissão  na
prestação de informações, diante dos elementos colhidos no feito, não há como afirmar que houve
dolo na conduta, ou seja, a vontade deliberada de omitir informações indispensáveis à propositura
de  ação  civil.  A inexistência  do  dolo  na  conduta  praticada  desconfigura  a  prática  do  delito.
Ademais, percebe-se que as justificativas apresentadas pelo representado são verossímeis, tendo
em vista a notória escassez de servidores nos quadros do INSS'. Verificação do cumprimento,
ainda que extemporâneo, da ordem. Conduta dolosa não evidenciada. Falta de justa causa para
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

121. Expediente: 1.30.020.000616/2021-91 - Eletrônico Voto: 4276/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o noticiante
narra que estaria sendo vítima de perseguição e ameaças por indivíduos supostamente ligados ao
governo federal. Segundo o comunicante, existiria um plano contra a sua vida e de sua família,
orquestrado pelo intitulado 'Gabinete do Ódio' do governo federal e, para tanto, relata que a sua
casa estaria sendo vigiada e já teria sofrido tentativa de invasão, bem como que já teria sofrido
perseguição nas ruas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos noticiados
carecem de verossimilhança. Narrativa desacompanhada de elementos de informação capazes
de evidenciar e corroborar o teor das alegações ou permitir a adoção de uma linha investigativa
potencialmente idônea. Falta de justa causa para 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).

122. Expediente: 1.33.003.000077/2021-96 - Eletrônico Voto: 4287/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA

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 narra que aposentada por invalidez há três anos estaria no gozo de 'muita
saúde', pois trabalha regularmente na limpeza e manutenção da igreja e desloca-se pela cidade
de  bicicleta,  corta  grama  e  não  necessita  de  acompanhamento  médico  ou  fisioterapia.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por não ter sido verificada fraude na
concessão  ou  irregularidades  na  manutenção  do  benefício.  Recurso  da  parte  interessada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS informou que a concessão do
benefício previdenciário teve origem em processo judicial com a realização de perícia médica que
constatou  a  incapacidade  permanente  da  beneficiária  e  que  não  foi  encontrado  processo  de
apuração de irregularidade no sistema. Dessa forma, não restou comprovado o fornecimento de
dados falsos ou qualquer fraude com a intenção de manter o INSS em erro, não havendo, assim,
a suspeita  de estelionato majorado.  Ademais,  como ressaltado pelo  Procurador  da República
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oficiante, sendo esclarecido que 'não foram, até o presente momento, encontradas irregularidades
quanto a manutenção do benefício e que há previsão normativa de exames periciais periódicos
que avaliarão a permanência  das condições ensejadoras da concessão da aposentadoria  por
invalidez, conclui-se que não se fazem presentes elementos ensejadores da persecução penal,
não  havendo ações  a  serem tomadas  no  âmbito  penal'.  Ainda,  a  representante  informou ter
acionado a Autarquia Previdenciária, repassando os fatos narrados. Desse modo, por ora, não há
indícios da prática de crime. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de justa causa para
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

123. Expediente: 1.33.003.000169/2019-51 - Eletrônico Voto: 4371/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal do Brasil  informou que
havia constatado indícios de irregularidades tributárias relativas ao contribuinte, razão pela qual a
empresa havia sido incluída em programa de fiscalização. Após, a Receita Federal foi novamente
oficiada,  ocasião  em  que  informou  que  a  ação  fiscal  havia  sido  concluída/encerrada  em
04/09/2020. Ainda, em 13.09.2021, a RFB informou que não havia sido emitida a Representação
Fiscal para Fins Penais. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da constituição
definitiva  do  crédito  tributário.  Ausência,  no  momento,  de  constituição  definitiva  do  crédito
tributário.  Súmula Vinculante  n° 24 do STF. Aplicação do Enunciado nº 79:  'Considerando os
efeitos da Súmula Vinculante nº 24 do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes
contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/1990,  art.  1º,  incisos  I  a  IV),  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)
depende do término do procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do
crédito tributário, indispensável condição de procedibilidade'. Após o trânsito em julgado na esfera
administrativa,  se identificado elementos de crime tributário, por imposição legal,  a Autoridade
Fiscal  deverá enviar  a  Representação Fiscal  para  Fins  Penais  ao Ministério  Público  Federal.
Homologação do arquivamento, 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).

124. Expediente: 1.33.003.000518/2020-79 - Eletrônico Voto: 4345/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  eventual  prática  do  crime  de
lavagem de capitais, previsto no art.  1º,  da Lei n. 9.613/98, por parte dos administradores da
empresa  privada,  a  partir  da  instauração  de  inquérito  policial  para  apurar  os  mesmos  fatos,
arquivado em Juízo, por falta de indícios de materialidade. Instauração do presente feito diante da
'necessidade de aprofundar as investigações'. A fim de instruir o feito, foi encaminhado ofício à
Receita  Federal  questionando  se  havia  algum  interesse  fiscal  na  apuração  dos  fatos.  Em
resposta, a RFB informou que os dados a que se referem os fatos narrados remontam aos anos-
calendário de 2011 a 2013, período este já alcançado pela decadência tributária (art.  173 do
Código Tributário Nacional ' CTN). Promoção de arquivamento: 'considerando transcurso do prazo
desde  a  solicitação  de  apoio  e,  ainda,  tendo  em  vista  a  grande  quantidade  de  trabalho  e
demandas complexas a qual é submetida a ASSPAD/SC, foi solicitada a desistência da demanda
relativa a esse feito. Dessa forma, a falta de apuração precisa dos fatos por parte de experts,
aliada ao período em que ocorreram os supostos fatos criminosos - 2011a 2013 -, leva este órgão
a entender ser incabível o dispêndio de recursos humanos e verbas públicas para apurar fatos

71/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

que  não  possuem  embasamentos  concretos  e  que  ocorreram  há  muito  tempo'.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos que se encontram fulminados pelo instituto da
decadência (CTN, art. 150, § 4º c/c 156, V c/c 173, I) impossibilitando a abertura de ação fiscal e,
consequentemente,  a  eventual  constituição  de  créditos  tributário/previdenciário.  Crimes  de
natureza  material.  Necessária  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  como condição  de
procedibilidade da persecução penal. Precedente STJ: 'Segundo entendimento adotado por esta
Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação
indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de caráter material,  somente se configuram
após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas
(Precedentes).'  (RHC  42.824/SC,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  03/02/2014).
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

125. Expediente: 1.33.005.000522/2021-06 - Eletrônico Voto: 4327/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de injúria, previsto no artigo 140, na forma do 141, II, do Código Penal, praticado, em tese,
pelo Presidente da República durante visita a Joinville/SC, contra o Ministro do STF e Presidente
do TSE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ação penal nos crimes contra a
honra, como regra geral, é de exclusiva iniciativa privada (artigo 145, do CP), ou seja, o ofendido
é que precisa promover a ação judicial.  No entanto, será concorrente, pública condicionada à
representação  do  ofendido  (artigo  145,  parágrafo  único),  quando cometida  contra  funcionário
público, em razão de suas funções, hipótese que se amolda ao vertente caso. Nesse sentido, foi
editada a Súmula 714 pelo Supremo Tribunal Federal: 'É concorrente a legitimidade do ofendido,
mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação
penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções'. Assim,
a deflagração da persecução penal está condicionada à expressa manifestação de vontade do
ofendido, sob pena de nulidade, conforme preconiza o art. 564, III, "a" do Código de Processo
Penal,  o  que  não  se  verifica  no  caso  em exame.  Ausência  de  condição  de  procedibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

126. Expediente: 1.33.007.000233/2021-89 - Eletrônico Voto: 4148/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação da Procuradoria da República no Município de
Tubarão/SC  solicitando  a  instauração  de  procedimento  investigativo  para  apurar  a
responsabilidade do Secretário de Meio Ambiente de Imbituba/SC pela prática, em tese, do crime
previsto artigo 10 da Lei n.º 7.347/85, tendo em vista o retardamento reiterado e imotivado das
requisições ministeriais no âmbito de Inquérito Civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A fim de esclarecer os fatos, o representado foi ouvido e esclareceu que cerca de três
pessoas assumiram a Secretaria de Meio Ambiente do município nos últimos meses, gerando
possivelmente a falha administrativa verificada. Verifica-se ainda que o primeiro ofício enviado
pelo MPF foi respondido por outro secretário, que alegou impossibilidade operacional de cumprir a
requisição ministerial. Conforme consignado pela Procuradora da República oficiante, 'somente o
último ofício, entregue em mãos, foi efetivamente recebido pelo investigado. Embora ele não o
tenha  respondido,  justificou  que  não  detém  atribuição  para  responder  sobre  fiscalizações
ambientais, em face de mudança legislativa interna, ocorrida neste ano. Esclareceu, entretanto,
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que encaminhou ao setor competente a requisição ministerial. Portanto, considerando a ausência
de dolo,  ou seja,  de consciência  e  vontade  para praticar  o  delito,  conclui-se que não restou
configurada a prática do crime desobediência, o qual pressupõe a existência de dolo'. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

127. Expediente: 1.34.001.002789/2021-22 - Eletrônico Voto: 4335/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática de crime descrito  na Lei  de Segurança Nacional  (Lei  nº  7.170/83).  De acordo com a
representação, no dia 06/03/2021, o investigado 'manifestou-se através da plataforma Twitter com
uma  opinião  no  mínimo  infantil  a  respeito  da  possibilidade  de  intervenção  internacional  em
Território  Brasileiro,  levando  à  possível  incitação  de  cidadãos  a  aceitarem  passivamente  tal
intervenção,  até  mesmo com a possível  destituição do Presidente  da República'.  Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Este  Colegiado,  tem entendido  que  em um Estado
Democra'tico de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressa'o e o direito de
cri'tica devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação na'o ultrapassa a te'nue linha
divisória entre a livre manifestac'a'o do pensamento e a configurac'a'o de crime. Como já frisado,
as palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre
uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no
artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas.
Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e  1.29.000.002959/2020-68,  779ª  Sessão  Ordinária,  de
08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25,
e 1.15.000.001239/2020-71,  777ª  Sessão Ordinária  '  03/08/2020,  unânimes.  Homologação do
arquivamento.

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

128. Expediente: 1.34.001.004638/2021-17 - Eletrônico Voto: 4259/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  mediante  representação  em que  se  noticia  a  prática  de  racismo.
Possível crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de site contendo material que
supostamente nega o holocausto judeu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX),
define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão
(art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de
racismo,  o  que  faz  entre  os  arts.  3º  e  20,  descrevendo  condutas  graves,  claramente
discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a
cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos
comerciais  (pena  de  reclusão  de  um a  três  anos).  A conduta  descrita  no art.  20 é  genérica
('praticar,  induzir  ou  incitar  a  discriminação'),  incidindo  somente  quando  outra  conduta  mais
específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal
tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar que
a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco anos
para  o  §2º)  é  a  mesma de  outros  tipos  graves  previstos  na lei,  como os  dos  arts.  3º  e  5º.
Interpretação  sistemática  e  proporcional  que  se  faz  necessária  no  caso,  em se  tratando  de
descrição  típica  e  genérica.  As  postagens  encaminhadas  pelo  noticiante  não  se  mostram
suficientes  para  atrair  a  incidência  do  art.  20  da  Lei  nº  7.716/1989.Conforme  apontado  pelo
Procurador da República oficiante, 'verifica-se que as postagens em questão veiculam ideia pouco

73/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

ortodoxa acerca do acontecimento denominado Holocausto, porém não se denota nenhum ato
preconceituoso  em  relação  a  qualquer  pessoa  determinada,  resumindo-se  em  manifestação
albergada pela liberdade de expressão, sem maior potencial ofensivo'. O conteúdo não enseja
investigação criminal, uma vez que não incita ou induz a discriminação contra um determinado
grupo social de tal maneira a violar os bens jurídicos relativos à igualdade e à dignidade humana
Homologação do arquivamento.

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

129. Expediente: 1.34.014.000264/2021-11 - Eletrônico Voto: 4384/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  expediente  encaminhado  pela  Vara  do  Trabalho  de  de
Caçapava/SP,  através  do qual  informa em que ficou  reconhecida  a  existência  de  relação  de
trabalho sem CTPS assinada entre 06/01/2016 a 30/08/2016 (conduta típica prevista no art. 297, §
4º, CP) e também que houve omissão das remunerações pagas ao reclamante (conduta típica
prevista  no  art.  337-A,  inciso  III,  CP).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatação de que as irregularidades discutidas na lide trabalhista em questão não são capazes
de se amoldar a nenhuma figura típica penal. 1) Quanto à omissão de anotação do contrato de
trabalho  na  CTPS aplica-se  o  Enunciado  nº  26  que  estabelece:  'A omissão  de  anotação  na
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação
de documento público (art. 297, § 4º, do CP)'. Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação,
de 10/02/2020. 2) Com relação a um suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), é certo que o Supremo Tribunal Federal tenha conferido caráter supraindividual
ao bem tutelado no delito em questão, haja vista que visa proteger a subsistência financeira da
Previdência Social, caracterizando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o
grau de reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, o que afastaria a aplicação do princípio da
insignificância. No entanto, excepcionalmente no caso em exame, diante do reduzido período de
vínculo empregatício supostamente não anotado na CTPS, qual seja, 06/01/2016 a 30/08/2016, o
lapso temporal superior a 5 (cinco) anos já decorrido e, sobretudo, considerando que o vínculo
trabalhista  foi  reconhecido  judicialmente  em  decorrência  de  revelia,  ou  seja,  sequer  houve
instrução, verifica-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

130. Expediente: 1.34.016.000283/2021-10 - Eletrônico Voto: 4325/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática dos crimes descritos no art. 138, 147 e 286 do CP e no art. 26 da Lei 7170/83. Narrativa de
que, 'em 25 de junho de 2021, durante evento que contou com a presença do Presidente da
República no município de Sorocaba, foi estendida uma faixa onde constava escrito 'Bolsonaro,
seu fim será o mesmo de Mussolini'.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Este
Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ',
a  liberdade  de  expressão  e  o  direito  de  crítica  devem  prevalecer  amplamente.  No  caso,  a
manifestação não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a
configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em
conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de
opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente
devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para
a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  1.29.008.000338/2020-70  e
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1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-
23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão
Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

131. Expediente: JF-DF-INQ-1037592-
80.2020.4.01.3400 - Eletrônico 

Voto: 4292/2021 Origem:  GABPR19-MRO  -
MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do delito previsto no art. 171, § 3º
do Código Penal, diante da suposta tentativa de utilização de documento falso para a obtenção de
financiamento  habitacional  perante  a  Caixa  Econômica  Federal.  Conforme  noticiado,  no  dia
04/02/2020, a interessada compareceu à agência da CEF com vistas a obter um financiamento
habitacional CCSBPE ' Aquisição de imóvel usado. Ocorre que no momento em que a gerente
convidou os participantes para a assinatura da minuta/contrato foi informada que o contrato já
havia sido assinado e registrado em cartório, no dia 19/12/2019. A gerente estranhou, pois ela era
a única gerente na agência que assinava os contratos, então pediu uma via do contrato e verificou
que sua assinatura havia sido falsificada. Diante desse cenário, a gerente negou o financiamento.
Ela afirmou que as partes envolvidas no contrato acreditavam que o contrato estava correto e que
apontaram B.F.A.C.,  como  o  responsável  pela  realização  do  contrato.  Ele  era  procurador  da
empresa F.N.I. LTDA-ME que atua como correspondente da CAIXA, realizando negócios como
abertura de conta, financiamento habitacional, etc. A interessada informou ainda que passou os
valores das taxas para B.F.A.C e não para a CEF. Promoção de arquivamento considerando a
falsificação grosseira e a ausência de prejuízo contra a Caixa Econômica Federal. Discordância
do Juiz Federal: 'não há que se falar em arquivamento, mas em remessa dos autos aos órgãos
competentes para a apuração da ocorrência de crime contra o particular'. Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. Razão assiste ao Juiz Federal. Ainda que não tenha havido prejuízo à Caixa Econômica
Federal, pois a falsificação foi reconhecida de pronto pela Gerente da agência, fato é que houve
uma  falsificação  de  documento,  que  gerou  prejuízos  pelo  menos  à  interessada  que  efetuou
pagamentos  ao  investigado  e  não  teve  seu  financiamento  concedido.  Suposto  crime  de
estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ' MPDFT.

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).

132. Expediente: 1.29.000.002515/2021-11 - Eletrônico Voto: 4342/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa
de onde se extrai: 'Solicito urgente uma Ação da Polícia Federal para efetuar um flagrante neste
Condomínio antigo de Classe Média (Condomínio João XXIII), tendo em vista que em virtude da
morte  de  muitos  idosos  pelo  Covid  19  existem muitos  aptos  desocupados  que  estão  sendo
invadidos  por  estranhos  elementos  que  fazem pressão  psicológica  para  que  o  restante  dos
moradores se mudem e ponham a Venda os seus imóveis por preços irrisórios'. Promoção de
arquivamento considerando que 'Na medida em que não há interesse federal na causa, o MPF
não detém atribuição para a análise dos fatos descritos nesta notícia de fato. A despeito disso,
verifica-se  que,  ao  que  tudo  indica,  o  representante  é  pessoa  com  alguma  dificuldade  em

75/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

entender  a  realidade  da  vida;  o  conteúdo  errático  de  suas  alegações  (nesta  e  nas  demais
representações feitas por ele na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF) bem o demonstra. [']
Considerando  as  situações  totalmente  desconectadas  da  realidade  retratada  em  suas
manifestações, não há o menor indício de que algum fato noticiado pelo representante será objeto
de  investigação,  seja  pelo  Parquet  Federal  ou  Estadual'.  Promoção de  arquivamento  que  se
recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração
penal,  prejuízo  a  bem,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência
do art. 109, inc. IV, da CF/1988. Fato narrado que deve ser encaminhado ao órgão competente
para análise da viabilidade do prosseguimento da persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

133. Expediente: 1.30.001.004605/2020-27 - Eletrônico Voto: 4332/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  ocorrência de crime previsto na Lei  nº 9.613/98,  tendo em vista os
termos de Relatório  de Inteligência Financeira do COAF, noticiando que o investigado,  militar
aposentado do Estado do Rio de Janeiro,  procedeu a vários saques em espécies de valores
acima da sua capacidade financeira. Promoção de arquivamento sob os seguintes fundamentos:
'não há nos autos suporte probatório mínimo que demonstre ou suscite a prática de crime federal
antecedente e,  de igual modo, da prática do delito de lavagem de dinheiro (art.  1º da Lei  nº
9.613/98).  Em verdade, a diligência empreendida ao longo da apuração não apontou indícios
consistentes que pudessem levar a imputação do investigado. Destarte, não se verifica, com a
conduta investigada, qualquer prejuízo a interesse, bens ou serviços da União ou de qualquer dos
entes federais, que possa atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, da CR/88)'.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências.  O  investigado
apresentou justificativa de que os recursos seriam provenientes de prêmios de loteria, que teria
recebido, no período de 04/07/2002 a 22/02/2018, através de 27 (vinte e sete) prêmios, no valor
total  de  R$ 6.706.733,00.  Em 11  de agosto  de  2021,  a  Superintendência  da  Polícia  Federal
restituiu o expediente alegando "em razão de não terem sido apresentados elementos sobre o
delito antecedente,  essencial  não apenas para a tipificação da lavagem, mas também para a
confirmação  da  atribuição  da  Polícia  Federal  e,  com  essa,  da  DELECOR,  foram  realizadas
pesquisas  para  se  verificar  eventuais  registros  criminais  em  nome  de  [']  ou  notícia  de  sua
participação  em evento  potencialmente  criminoso.  Conforme  Informação  de  Polícia  Judiciária
juntada, não obtivemos qualquer resultado positivo". 1) Hipótese em que os elementos iniciais não
evidenciam  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art.  18). Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições do Ministério Público
Federal. 2) Considerando que uma forma comum de lavagem de dinheiro é a compra de bilhetes
de loteria premiados, necessário é o conhecimento dos fatos pelo Ministério Público Estadual,
para as providências que entender cabíveis, no âmbito das suas atribuições. Remessa dos autos.

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

Homologação parcial de Arquivamento

134. Expediente: 1.22.000.003553/2019-10 - Eletrônico Voto: 4080/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  OMISSÃO  DE
REGISTRO EM CTPS (CP, ART. 297, § 4º), APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, 337-A). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pela 2ª
Vara  do  Trabalho  de  Contagem/MG,  que  informa  possíveis  crimes  praticados  por  empresa
reclamada em ação trabalhista decorrentes da ausência de registro do contrato de trabalho na
CTPS da parte reclamante, bem como o não repasse à previdência de valores descontados dos
contracheques, fatos que podem configurar os crimes previstos nos arts. 297, § 4º, 168-A e/ou
337-A, todos do Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito ao fundamento de que o valor do tributo sonegado é manifestamente irrelevante para a
Administração  Fazendária  (R$  492,45)  e  o  agente  não  é  contumaz  na  conduta,  incidindo  o
princípio da insignificância. 3. A parte reclamante da ação trabalhista interpôs recurso, alegando
que as contribuições devidas por mais de 10 (dez) anos em muito ultrapassam o limite de R$
20.000,00  e  que  aquele  pequeno  valor  informado  representa  tão  somente  as  contribuições
oriundas de férias vencidas,  13º salário, aviso prévio e saldo de salário. 4. A Procuradora da
República oficiante manteve o arquivamento,  esclarecendo que, na tentativa de verificar  se a
conduta de apropriação de valores do INSS ocorria também com outros empregados, oficiou à
Receita Federal que, por sua vez, informou que nos últimos 5 anos não foi feita qualquer ação
fiscal  na empresa investigada e que não havia interesse fiscal  em instaurar  procedimento de
fiscalização.  5.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  6.  No que diz  respeito  à
ausência das anotações devidas na carteira de trabalho, o Enunciado nº 26 estabelece que 'a
omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si
só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP). Redação alterada na 176ª
Sessão de Coordenação, de 10/02/2020'. Ademais, há que se reconhecer a sua absorção pelos
crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, uma
vez  que  o  falso,  em  tese  praticado,  teve  por  única  finalidade,  a  princípio,  a  prática  dos
mencionados  ilícitos  fiscais.  7.  No  tocante  aos  possíveis  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), embora a
Receita Federal  tenha informado que inexiste representação fiscal  para fins penais da qual a
pessoa jurídica seja titular e que os dados e informações obtidos em análise de interesse fiscal,
em sede de cognição sumária, não indicaram a necessária relevância fiscal e não recomendam a
instauração de procedimento próprio ou aprofundamento desta análise, o certo é que, nos termos
do Enunciado nº 63 'a sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória
de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário'. Aprovado na 116ª
Sessão de Coordenação, de 22/08/2016. 8. Ocorre que, em consulta aos andamentos da referida
reclamação trabalhista, verifica-se que, apesar de se encontrar em fase de execução, inclusive
com a expedição, em 06/05/2021, de Carta Precatória para penhora de bem imóvel situado em
Belo  Horizonte,  devidamente  matriculado  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  local,  o  débito
tributário ainda não foi pago, condição sine qua non para a extinção da punibilidade, conforme
estabelece o Enunciado nº 52: "O pagamento integral do débito tributário extingue a punibilidade e
autoriza o arquivamento da investigação e da ação penal pelo MPF". Aprovado na 78ª Sessão de
Coordenação, de 31/03/2014. 9. Além disso, em regra, não se aplica o princípio da insignificância
aos referidos crimes, pois o Supremo Tribunal Federal conferiu caráter supraindividual ao bem
tutelado  nos  delitos  em questão,  haja  vista  que  visam proteger  a  subsistência  financeira  da
Previdência Social, caracterizando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o
grau de reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, que obstam a incidência do princípio (HC n.
98.021/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/08/2010; HC nº 102.550/PR, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 08/11/2011; RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2016). Seguindo
o mesmo entendimento, o STJ tem como precedentes: AgRg na RvCr nº 4.881/RJ, Rel. Min. Feliz
Fischer, DJe 28/05/2019; AgRg no REsp nº 1783334/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/12/2019;
AgRg  no  REsp  nº 1832011,  Rel.  Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro,  DJe,  16/08/2021.  De  igual
maneira,  não  incide  para  os  crimes  tipificados  nos  arts.  168-A e  337-A do  Código  Penal  o
Enunciado nº 49 dessa 2ª CCR1, pois ele abrange somente o descaminho (CP, art. 334) e os
crimes tributários federais (Lei 8.137/1990). 10. Ainda que se pudesse cogitar pela excepcional
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aplicação do princípio da insignificância, considerando o reduzido valor informado de R$ 492,45,
no caso dos autos existem sérias dúvidas quanto ao valor do débito tributário, pois, conforme
afirmado  pelo  recorrente  as  contribuições  devidas  por  mais  de  10  (dez)  anos  em  muito
ultrapassam o limite de R$ 20.000,00, o que torna prematuro o arquivamento do feito nesse ponto.
11. Homologação parcial do arquivamento apenas em relação à ausência de anotações devidas
na Carteira de Trabalho (art. 297, § 4º, do CP), conforme estabelecido pelo Enunciado nº 26 deste
Colegiado.  12.  Não homologação do arquivamento no que se refere aos possíveis crimes de
apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e
337-A) e designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

135. Expediente: JF-CAH-1006627-96.2019.4.01.3904-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4090/2021 Origem:  GABPR7-NFS  -  NAYANA
FADUL DA SILVA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA
CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).  MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO
CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito
de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 334 c/c
art. 29, ambos do CP, com a causa de aumento prevista no § 3° do art. 334 do CP (descaminho
praticado  em transporte  marítimo/fluvial).  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  deixou  de
oferecer  o  ANPP por  entender  que  a  medida  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.
Além disso, entendeu que a causa de aumento de pena ensejará a aplicação de pena privativa de
liberdade  acima  do  mínimo  legal  permitido  para  a  celebração  do  acordo.  3.  Interposição  de
recurso pela defesa de S.Z., consignando que a gravidade da conduta apontada pelo MPF não
inviabiliza o acordo, bem como que a pena mínima não supera o limite legal. Encaminhamento
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, cumpre observar
que a pena mínima prevista para o crime de descaminho é de 01 (um) ano de reclusão, sendo
que mesmo com o acréscimo da causa de aumento estabelecida pelo § 3° do art. 334 do CP
(aplicação em dobro), fica abaixo do limite de 04 (quatro) anos previsto no art.  28-A do CPP.
Dessa forma, o requisito objetivo da pena encontra-se preenchido.  5.  Por outro lado, um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 6. No presente caso, consta dos autos que, após denúncia anônima, policiais militares
dirigiram-se a um determinado Porto e depararam-se com diversas pessoas transferindo volumes
de uma embarcação para um caminhão-baú. Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente
25 (vinte e cinco) toneladas de mercadorias estrangeiras sem documentação comprobatória de
sua  regular  importação,  tendo  sido  presos  em  flagrante  os  denunciados  N.H.L.  e  S.Z.,
identificados  como  os  proprietários  dos  produtos.  7.  Nesse  contexto,  verifica-se  que  as
circunstâncias  do caso  concreto,  em especial  a  prática  de descaminho  de  elevado vulto  e  a
existência de grande estrutura criminosa no exercício de atividade comercial ilícita (em que foram
apreendidas, frise-se, aproximadamente 25 toneladas de mercadorias estrangeiras, com diversas
pessoas  fazendo  a  transferências  dos  volumes  da  embarcação  para  o  caminhão),  indicam
atividade  organizada  que  atua  de  forma profissional  na  importação  irregular  de  mercadorias.
Conforme consignado pelo Juízo na audiência de custódia 'a quantidade de bens apreendidos ' 25
toneladas ' evidencia o exercício de atividade empresarial com venda das mercadorias pelos ora
presos e, via de consequência, a movimentação financeira de considerável quantia. (') Consoante
demonstrado pelo  Parquet,  S.Z.  possui  05 automóveis  de alto  valor  de mercado ('),  além de
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exercer atividade empresarial. Tal situação faz induzir que se trata do verdadeiro importador das
mercadorias apreendidas,  que  pelo  volume,  denotam que custodiado é pessoa  com situação
econômica bastante confortável e faz do crime sua forma de vida'. 8. Inviabilidade do oferecimento
de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez
que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no
caso  concreto,  havendo  nos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal
profissional. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.

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

136. Expediente: JF/CRI/SC-5006217-
09.2021.4.04.7204-APE - Eletrônico 

Voto: 4131/2021 Origem:  GABPRM1-NJW  -
NAZARENO JORGEALEM WOLFF

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 acusados pela prática do
crime previsto  no art.  288 do CP (associação permanente para o cometimento de crimes de
contrabando e descaminho). 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP
em razão da existência de elementos que indicam conduta criminosa habitual e profissional por
parte  de  todos  os  denunciados.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa  de  S.  da  S.O..
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltado na denúncia, o envolvimento da acusada S.
da S.O. na associação criminosa restou evidente pelas ligações telefônicas interceptadas, que
demonstram que participava ativamente na compra, guarda e distribuição das mercadorias. Além
do  mais,  ela  era,  à  época,  uma  das  sócias  da  empresa  de  transporte,  que  tinha  endereço
comercial no mesmo local da residência de J.M. da. S. (codenunciada) e telefone de contato o
celular supostamente utilizado por A.M. da S. (codenunciado). Foi consignado na peça acusatória,
ainda, que todos os acusados reconheceram que viviam do comércio de produtos do Paraguai,
bem como foi verificado que a ora recorrente possui outras autuações aduaneiras no sistema
Comprot, conforme documentação anexada aos autos. 6. Nesse ponto, cumpre observar que, de
acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em
curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais  é  suficiente  para  caracterizar  a  habitualidade
delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do
CPP,  uma  vez  que  a  medida  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam
conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional.  8.  Prosseguimento  da  ação  penal.
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

137. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5043219-
43.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4116/2021 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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 P.C.M e J.M.G.M., acusados
pela prática do crime previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98, em 13/11/2012. 2. A Procuradora da
República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  ANPP  em  relação  aos  denunciados  em  razão  da
existência de elementos que indicam envolvimento reiterado de ambos com práticas criminosas
entre os anos de 2008 a 2017. 3.  Interposição de recurso pela defesa de P.C.M e J.M.G.M..
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 'Em que
pese a pena mínima do delito a eles imputado seja inferior a 4 anos, verifica-se que P. e J. foram
denunciados, nos autos de ação penal 5026050-48.2018.404.7000, em razão de, dentre diversas
outras condutas delitivas, disponibilizarem, durante os anos de 2008 a 2017, as contas bancárias
de suas empresas de fachada, para captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros
de terceiros, dissimulando a origem ilícita do dinheiro que ingressou em tais contas, remetendo-o,
então,  de forma também ilícita,  ao exterior  ou aos mais diversos locais  do Brasil,  realizando,
mediante remuneração, vultosas transações financeiras. Extrai-se da denúncia daqueles autos
que, em 2012, as empresas de J. e P. apresentaram movimentação financeira incompatível com
os rendimentos declarados, evidenciando sua utilização reiterada como empresas de fachada e a
atuação consciente das pessoas físicas de P. e J.,  como `laranjas''.  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).

138. Expediente: 1.00.000.011655/2021-91  –
Eletrônico
(JF-AMR-0001629-39.2013.4.03.6109-APN)

Voto: 4326/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA
QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO
CRIME.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela
prática do crime previsto no art. 334, § 1°, alínea 'c' (redação anterior à Lei n° 13.008/14) c/c art.
71, ambos do CP. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o ANPP tendo em
vista a expressiva quantidade de cigarros contrabandeados apreendidos (centenas de milhares de
maços), o que revela que a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
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Além do mais, ressaltou que há indicativo de conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional
por parte da ré T.P. de L.. 3. Interposição de recurso pela defesa de T.P. de L.. Encaminhamento
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica
na  hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
5.  No  presente  caso,  consta  dos autos que,  em 10/03/2013,  as  mercadorias estavam sendo
descarregadas  de  um caminhão  acoplado  a  dois  reboques  e  transportadas  para  outros  três
veículos utilitários presentes no local. Foram apreendidos na ocasião 292.750 maços de cigarros
nos reboques e 129.441 maços de cigarros nos veículos utilitários. Dessa forma, verifica-se que
as  circunstâncias  do  caso  concreto  (contrabando  de  grande  vulto  e  a  forma  em que  foram
apreendidas as mercadorias) indicam cooperação/envolvimento com esquema criminoso que atua
de  forma  profissional  na  inserção  e  distribuição  de  cigarros  contrabandeados  em  território
nacional.  Além  do  mais,  conforme  ressaltou  a  Procuradora  da  República  oficiante,  a  ré  foi
condenada em primeiro grau pela prática dos crimes de receptação e corrupção ativa, por fatos
envolvendo  transporte  de  produtos  fumígenos  de  procedência  estrangeira  em 13/04/2011.  6.
Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de
Revisão n° 803, de 22/03/2021. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução
penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos
autos elementos probatórios que indicam conduta criminal 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).

139. Expediente: 1.00.000.012904/2021-65  –
Eletrônico
(TRF4-5009534-98.2019.4.04.7005-ACR)

Voto: 4331/2021 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.  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 acusada pela prática do crime
previsto no art. 334, § 1°, inciso IV c/c o art. 29, ambos do CP. Fato cometido em 30/08/2017. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  ANPP  em  razão  da  existência  de
elementos que indicam conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional.  3.  Interposição de
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do  CPP.  4.  Um  dos  requisitos  para  o  oferecimento  do  acordo  é  que  a  medida  se  mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II,
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se
houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  exceto se
insignificantes  as  infrações  penais  pretéritas.  5.  No  presente  caso,  conforme  ressaltou  o
Procurador da República oficiante, em consulta ao sistema COMPROT verificou-se a existência
de outros 04 (quatro) procedimentos administrativos fiscais em desfavor da ré, todos referentes a
apreensões de mercadorias pelo serviço de vigilância aduaneira nos últimos cinco anos anteriores
ao  fato  em apuração.  Além do  mais,  a  acusada  está  sendo  processada  na  Ação  Penal  n°
5005436-12.2015.4.04.7005, também pelo crime previsto no art. 334 do CP. 6. Cumpre observar
que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais,  inquéritos
policiais  em  curso  ou  procedimentos  administrativos  fiscais  é  suficiente  para  caracterizar  a
habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min.  Ricardo Lewandowski,  Julgamento: 27/11/2017).  7.
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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).

140. Expediente: 1.00.000.016351/2021-10  –
Eletrônico
(JFRS/PFU-5008149-75.2020.4.04.7104) 

Voto: 4192/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  E/OU
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusado pela prática dos crimes previstos no art. 297, § 3°, inciso II (por sete vezes),
no art. 297, § 3°, inciso III (por dez vezes), no art. 171, caput e § 3° (por quatro vezes) e no art.
171, caput e § 3°, c/c art. 14, inciso II (por três vezes), na forma dos arts. 29 e 69, todos do CP. 2.
A  Procuradora  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  por  considerar  o  não
atendimento de seus requisitos. Com relação ao denunciado V.S. (ora recorrente), consignou que
a soma das penas mínimas ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos),
além do que ele responde a diversas ações penais por crimes praticados em prejuízo do INSS e
da  União,  tendo  atuado  em  diversas  fraudes  reveladas  pela  Operação  Sem  Vínculo.  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. Inicialmente, importante registrar que em relação ao
cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se manifestou em
diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas
mínimas  dos  crimes  atribuídos  aos  acusados,  em concurso  material,  formal  ou  continuidade
delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°
770,  de 25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°  769, de
11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente caso, verifica-se que a soma das penas mínimas
dos crimes imputados ao réu V.S. na denúncia (art. 297, § 3°, inciso II, por sete vezes; no art. 297,
§ 3°, inciso III, por dez vezes; no art. 171, caput e § 3°, por quatro vezes; e no art. 171, caput e §
3°, c/c art. 14, inciso II, por três vezes, na forma dos arts. 29 e 69, todos do CP), ultrapassa o
limite de 04 anos previsto no art.  28-A do CPP. 6. Além do mais, cabe ressaltar que um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 7. No presente caso, conforme consignou a Procuradora da República oficiante e foi
demonstrado nos autos, o acusado V.S. responde a diversas ações penais por crimes praticados
em prejuízo do INSS e da União, tendo atuado em diversas fraudes reveladas pela Operação
Sem Vínculo. Nessa esteira, cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais  é  suficiente  para  caracterizar  a  habitualidade  delitiva  (HC 147170/SC,  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal,  nos termos do art.  28-A do CPP,  uma vez que não estão preenchidos os
requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução
dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

141. Expediente: 1.00.000.017255/2021-99  –
Eletrônico
(JF/PR/GUAI-5000758-05.2021.4.04.7017) 

Voto: 4257/2021 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.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA
CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).  MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO
CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito
de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°,
inciso I, do CP c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 399/68. 2. A Procuradora da República oficiante deixou
de oferecer  o  ANPP tendo em vista  a  expressiva  quantidade  de  mercadoria  contrabandeada
(100.310  maços  de  cigarros),  a  utilização  de  batedores  e  a  quantia  que  foi  prometida  pela
empreitada criminosa, elementos que revelam que a medida não seria suficiente e necessária
para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. No presente caso, consta dos autos que o denunciado foi flagrado em um posto de
combustível no interior de um caminhão carregado com 100.310 (cem mil, trezentos e dez) maços
de cigarros de origem paraguaia. As circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande
vulto e a utilização de batedores) indicam cooperação/envolvimento com esquema criminoso que
atua de forma profissional na inserção e distribuição de cigarros contrabandeados em território
nacional. 6. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004,
Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se
mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,
havendo  nos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  profissional.  8.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

142. Expediente: 1.29.000.003058/2021-74 - Eletrônico Voto: 4147/2021 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
CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-A, CAPUT E § 2°, INCISO III). PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito
de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 298 c/c art. 29,
ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo ressaltando,
dentre outros fundamentos, que o réu já foi beneficiado na presente ação penal com a suspensão
condicional do processo, que foi revogada em razão do descumprimento das condições por ele
assumidas. Dessa forma, restou demonstrado que o acusado apresentou conduta que não faz jus
ao  oferecimento  de  novo  benefício  processual  nestes  autos.  3.  Interposição  de  recurso  pela
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defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um
dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente
para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime.  Além disso,  o  art.  28-A,  §  2°,  inciso  III,  do  CPP,
estabelece não ser cabível o acordo na hipótese de ter sido o agente beneficiado nos 05 (cinco)
anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,  transação
penal  ou  suspensão  condicional  do  processo.  5.  No  presente  caso,  o  denunciado  já  foi
beneficiado com proposta de suspensão condicional do processo (neste feito), tendo, no entanto,
descumprido as condições estabelecidas, o que resultou na revogação do acordo celebrado. 6.
Conforme já decidiu a 2ª CCR 'Considerando que não se aplica o ANPP na hipótese de ter sido o
agente beneficiado com suspensão condicional do processo nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração (art. 28-A'§2º'III do CPP), com maior razão, não caberá se já tiver sido
beneficiado na ação penal que se pretende a realização do acordo, como no caso em análise.'
(JF/PR/MGA-5000216-44.2012.4.04.7003-APN,  788ª  Sessão  de  Revisão,  unânime).  7.
Inviabilidade  do  oferecimento  de  acordo  de  não  persecução  penal,  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).

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Nos processos de relatoria da Drª.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

143. Expediente: JF/CE-0800253-85.2021.4.05.8101-
TC - Eletrônico 

Voto: 4087/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
LIMOEIRO DO NORTE

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

Ementa: Termo Circunstanciado lavrado para apurar a possível prática do crime de moeda falsa (CP, art.
289), por particular que estava na posse de uma cédula falsa no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais). Segundo consta, foi realizada revista pessoal por policiais militares após relato de que o
ora investigado teria praticado o crime de roubo. Na ocasião da revista, a cédula foi localizada.
Ouvido,  o investigado afirmou não ter participado do referido roubo, bem como alegou que a
cédula  teria sido recebida por  sua esposa após ter  realizado uma compra,  desconhecendo a
identidade do ambulante que efetuou o repasse da nota. Os fatos teriam ocorrido em 2016. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no Enunciado nº
60/2ª CCR, observando, ainda, que 'decorridos mais de quatro anos da ocorrência do fato, não foi
realizada nenhuma diligência e o investigado, quando de seu interrogatório perante a autoridade
policial, afirmou que a cédula com ele encontrada era de sua esposa. Esta, por sua vez, sequer foi
identificada ou ouvida nos autos'. Discordância do Juiz Federal, nos termos do art. 28 do CPP
(com redação anterior  à  Lei  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC 75/93.  Situação  em que foi
constatada a posse de uma única cédula falsa, sem registro de outros elementos que permitam
corroborar uma investigação útil. Transcurso do tempo que também dificulta a produção de novas
provas.  Circunstâncias que conduzem à aplicação, na hipótese,  do Enunciado nº 60 desta 2ª
CCR, segundo o qual:  'É  cabível  o  arquivamento de procedimento investigatório  referente  ao
crime  de  moeda  falsa  quando  a  quantidade  e  o  valor  das  cédulas,  o  modo  que  estavam
guardadas pelo  agente,  o  modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação,  o
comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da
falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido
contrário, inclusive pelo decurso do tempo.' Manutenção do arquivamento.

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

144. Expediente: JF/MG-0032907-79.2018.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4153/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NA
PRESCRIÇÃO IMINENTE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, COM REDAÇÃO
ANTERIOR À  LEI  13.964/2019).  PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
inquérito policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos artigos 304 e
297, ambos do Código Penal, por particular que, no dia 20/12/2009, teria apresentado a Policiais
Rodoviários Federais Carteira Nacional de Habilitação ' CNH falsa. 2. O atraso na conclusão da
investigação  ocorreu  em razão  do  longo  tempo  em que  o  procedimento  tramitou  na  Justiça
Estadual,  tendo  aportado  na  Justiça  Federal  somente  em  03/09/2018.  3.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  ressaltando  que  a  prescrição  da
pretensão  punitiva  estatal  ocorrerá  em breve  (dezembro  de  2021),  inexistindo  razão  para  o
prosseguimento do feito.  Quanto ao ANPP,  ponderou o membro oficiante  que 'nem mesmo o
Acordo  de  Não  Persecução  tem  o  condão  de  interromper  ou  suspender  o  curso  do  prazo
prescricional.  Com efeito,  embora  inapropriada  para  a  espécie,  a  única  via  útil  à  pretensão
punitiva estatal seria o ajuizamento da denúncia, já que seu recebimento interromperia o curso do
prazo prescricional. Entretanto, considerados os antecedentes do investigado, o acordo de não
persecução seria a única trilha passível de ser seguida na espécie, malgrado seja forçoso concluir
que restaria malogrado o esforço no sentido de seu integral cumprimento. Bem se vê, portanto,
que o arquivamento dos autos é medida que se impõe, já que evidente a falta de interesse de agir
do Estado na espécie'. 4. Discordância do magistrado (CPP, art. 28, com redação anterior à Lei
13.964/2019).  5.  Verifica-se  dos  autos  que  existem  elementos  aptos  a  indicar  a  autoria  e
materialidade  do  delito,  sem  indicação  de  causa  concreta  que  permita  a  conclusão  pelo
arquivamento do procedimento. Ressalta-se que a prescrição somente ocorrerá em 20/12/2021,
inexistindo razão para reconhecer a ausência do interesse de agir do Estado neste momento,
principalmente com a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, como
ressaltou o Procurador da República,  instituto capaz de obstar o transcurso da prescrição.  6.
Neste ponto, cumpre ressaltar que, embora o membro do MPF tenha ressaltado que o ANPP não
tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, tal entendimento não
merece  prosperar.  Isso  porque,  a  Lei  13.964/2019,  responsável  por  diversas  alterações  na
legislação penal e processo penal, acrescentou ao art. 116 do Código Penal, que prevê as causas
impeditivas da prescrição, o inciso IV, o qual determina que a prescrição não corre 'enquanto não
cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal'. 7. Arquivamento prematuro. Não
homologação.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  análise  da
possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal.

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

145. Expediente: JF-PA-0004660-45.2019.4.01.3900-IP
- Eletrônico 

Voto: 4169/2021 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Procedimento investigatório. Possível crime previsto no art. 334-A, §1º, IV do CP. Apreensão de
107 maços de cigarro,  de origem estrangeira,  sem a devida documentação comprobatória de
regular  importação,  no  ano  de  2015.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP
(com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62'IV da LC 75/93. Incidência, na hipótese, do
Enunciado  nº  90/2ª  CCR:  'É  cabível  o  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
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de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto.  As  eventuais  reiterações  serão
analisadas caso a caso'. 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).

146. Expediente: JF/PR/FOZ-5006288-
35.2021.4.04.7002-PIMP - Eletrônico 

Voto: 4168/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime
de  descaminho,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,
avaliadas em R$ 41.176,20, desprovidas de documentação de regular importação, resultando na
ilusão  de tributos (II  +  IPI)  calculados em R$ 13.744,44.  2.  O membro  do  MPF promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do magistrado (CPP, art.
28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Da análise dos autos, verifica-se a informação de
que o investigado possui o registro de mais de 20 autuações fiscais em seu desfavor nos últimos
cinco anos à presente apreensão, pela introdução ilegal de mercadorias estrangeiras em território
nacional, sem maiores informações quanto à soma das mercadorias ou tributos. 5. Considerando
a  indicação  de  intensa  reiteração  delitiva,  com  apreensão  de  mercadorias  com  valores
significativos,  bem como o  fato  de  que,  no  presente  caso,  a  importação  possui  claro  intuito
comercial,  não  se  admite  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  com  fundamento  no
Enunciado  49  da  2ª  CCR.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  em  relação  ao  crime  de
descaminho e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  7.
Registra-se,  ainda,  a  necessidade  do  membro  do  MPF  apurar  todo  conjunto  probatório,
verificando  a  possibilidade  de  apensamento  aos  demais  procedimentos  investigatórios  já
existentes e  de  eventuais  novos  que,  porventura,  venham a ser  instaurados em desfavor  do
investigado pela prática do crime de descaminho.

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

147. Expediente: JF/PR/MGA-5004442-
14.2020.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 4086/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), por particular que
prestou depoimento na condição de testemunha em ação trabalhista. Promoção de arquivamento
fundada  na  ausência  de  provas  de  que  o  investigado  teria  mentido  em  juízo,  além  de  o
depoimento ter sido desconsiderado pelo juiz trabalhista. Discordância do magistrado (CPP, art.
28 (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Verifica-se dos autos que
as alegações da testemunha investigada não tiveram o condão de alterar os fatos, tanto que seu
depoimento  foi  prontamente  desconsiderado  pelo  juízo  trabalhista.  Declaração  juridicamente
irrelevante para o deslinde da causa. 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).
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148. Expediente: JF-RJ-5021440-94.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 4136/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ART.  337-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019).
PENDENTES  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ELUCIDAR  OS  FATOS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a
suposta prática de crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A) pelos representantes de
empresa  privada  que  teriam  efetuado  compensação  indevida  de  créditos  tributários  junto  à
Previdência Social, conforme decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro. 2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento dos autos ressaltando
que, no caso, 'a Receita Federal informou, em dezembro de 2019, que não iniciara ação fiscal
para constituição de crédito tributário relacionado às compensações indevidas em desfavor do
contribuinte T..., realizadas no período de 03/2001 a 06/2006, razão pela qual também não havia
representação fiscal para fins penais a respeito do fato'. 3. Discordância do magistrado (CPP, art.
28,  com  redação  anterior  à  Lei  13.964/2019).  4.  Conforme  ressaltado  pelo  magistrado,  'a
informação sobre a inexistência de crédito tributário constituído é bastante defasada (17/12/2019 -
evento 1, INQ5, p. 20), que a própria Receita já quantificou as compensações irregulares em R$
479.961,56 em 19/1/2017 (evento 1, INQ1, p. 66/67, e INQ2, p. 1/3), e que há termo de início de
procedimento fiscal em 2/6/2010 (evento 1, AP-INQPOL15, p. 21)'. 5. Considerando a antiguidade
das informações constantes nos autos,  as diligências indicadas pelo  magistrado, tais como a
obtenção de informações atualizadas junto à Receita Federal 'notadamente se foram apuradas
diferenças em desfavor do contribuinte, se foram pagas ou, em caso negativo, por que não houve
constituição  de  crédito  tributário'  e  se  a  demissão  administrativa  de  ex-Auditor  Fiscal  da
Previdência Social, tem ou não relação com os fatos ora apurados, mostram-se pertinentes para
avaliar  com  segurança  o  arquivamento  ou  o  prosseguimento  das  investigações.  6.  Assim,
pendente diligências capazes de elucidar os fatos, torna-se prematuro o arquivamento dos autos
no presente estágio das investigações. 7. Não homologação do arquivamento.

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

149. Expediente: JF-GRU-APN-5009920-
97.2019.4.03.6119 - Eletrônico 

Voto: 4151/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I).
RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA
CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO ART. 28-A DO CPP. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de
tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I). 2. Em alegações finais, o
Ministério Público Federal requereu a procedência da ação penal e, por não vislumbrar elementos
que indicassem a participação da ré em organização criminosa, reconheceu a possibilidade de
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Quanto ao ANPP, o
membro do MPF deixou de oferecer a medida, em razão da pena mínima previsa abstratamente
ao tipo penal e da gravidade em concreto do crime, em razão da alta quantidade de drogas. 3. O
juiz negou a remessa dos autos ao PGR, por concordar  com entendimento ministerial  e,  em
seguida, prolatou sentença condenatória em face da ré, fixando a pena em 04 (quatro) anos, 10
(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto. 4. Após a condenação em
primeira e segunda instâncias e da interposição de diversos recursos pela defesa, foi impetrado o
Habeas  Corpus  n°  194.677/SP  no  Supremo  Tribunal  Federal,  em  razão  da  negativa  de
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oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Procurador da República oficiante (em
sede de alegações finais), bem como da recusa do Juiz Federal em remeter os autos ao órgão
superior  do  Ministério  Público  Federal,  para  reexame da  negativa,  apesar  de  requerido  pela
defesa  (CPP,  art.  28-A,  §  14).  5.  A Segunda  Turma do  Supremo Tribunal  Federal  concedeu
parcialmente a ordem para determinar que os autos fossem remetidos à Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do Procurador da República
que negou à paciente a oferta de acordo, ressaltando a Corte que 'não é legítimo que o Judiciário
controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no
MP (') a defesa tinha direito ao reexame da negativa apresentada pelo representante do MP em
primeiro grau,  nos termos do art.  28-A, § 14,  CPP, sendo ilegítima a recusa do julgador que
impediu a remessa'. 6. Revisão (art. 28-A, § 14, do CPP). 7. Inicialmente, importante registrar que
o Juiz Federal deixou de remeter os autos à 2ª CCR, para fins do disposto no art. 28-A, § 14, do
CPP e proferiu sentença condenatória, após manifestação de recusa no Procurador da República.
Tal observação se mostra relevante pois, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição
para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este
Colegiado reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade,
pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da  República  (Procedimento  JFRS/PFU-5005350-
35.2015.4.04.7104-APN, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021). Entretanto, no presente caso
específico,  conforme  ressaltado,  a  negativa  do  acordo  pelo  MPF  (em  alegações  finais)  e  a
manifestação de interesse pela DPU foram anteriores à sentença. Dessa forma, tendo sido a
análise e a recusa em oferecer o acordo por parte do Procurador da República oficiante anteriores
ao decreto condenatório, não há qualquer irregularidade quanto à atribuição para atuação no feito.
8. No mérito, para se verificar o requisito relativo à pena para o oferecimento do ANPP, previsto no
art. 28-A do CPP, deve-se levar em consideração a pena mínima cominada ao crime e, também,
as causas de aumento e de diminuição. 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 (CPP, art. 41). 9. No presente caso, a denúncia classificou a
conduta da acusada no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. A pena mínima cominada ao
crime do art. 33 é de 05 anos de reclusão que, acrescida da fração mínima da causa de aumento
prevista  no  art.  40,  I  (1/6  =  10 meses),  totaliza  05  anos e  10  meses.  Assim,  considerada  a
classificação jurídica feita na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera
o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 10. No caso, houve o
reconhecimento pelo Ministério Público Federal da aplicação da causa de diminuição prevista no §
4º do art.  33 da Lei  n°  11.343/06,  de 1/6  a 2/3,  desde que o agente seja primário,  de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No
entanto, ainda que considerando a incidência do mencionado dispositivo no presente caso, o fato
de o réu ser primário e não possuir registros de antecedentes criminais não justifica, por si só, a
aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar máximo, sendo necessário analisar as
demais circunstâncias do crime. 11. Na presente hipótese, a denunciada foi presa em flagrante no
aeroporto internacional de Guarulhos, em momento próximo ao embarque com destino final em
Maputo/Moçambique  e  escala  em  Ababa/Etiópia,  quando  "foi  surpreendida  transportando  e
trazendo  consigo,  com vontade  livre  e  consciente,  para  entrega  a  consumo  de  terceiros  no
exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 5.609g (cinco mil, seiscentos e nove gramas -
massa  bruta)  de  COCAÍNA,  substância  entorpecente,  que  determina  dependência  física  e/ou
psíquica". No curso das investigações, a ré confessou o transporte do entorpecente, alegando que
o fez por necessidades financeiras, sem trazer maiores elementos esclarecedores para os fatos.
12.  Conforme  entendimento  do  STJ,  "a  modulação,  na  terceira  fase  dosimétrica,  da  causa
especial  de diminuição  de pena do tráfico  privilegiado,  prevista  no §  4º  do art.  33 da Lei  n.
11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), encontra-se devidamente justificada, quando o
agente,  conquanto  primário,  sem  antecedentes  criminais  e  sem  comprovado  envolvimento,
estável  e  permanente,  com organização criminosa,  exerce -  na qualidade de `mula"  por  esta
recrutado - a traficância transnacional" (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 13. Inaplicabilidade do instituto do acordo
de não persecução penal,  tendo em vista  que a pena mínima do crime imputado ao réu na
denúncia é superior a 04 (quatro) anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. Medida
que  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime.  Não
preenchimento  de  requisitos  previstos  no  art.  28-A  do  CPP.  14.  Precedentes  da  2ª  CCR:
1.00.000.012197/2021-15,  Sessão  de  Revisão  815,  de  15/07/2021;  1.00.000.005928/2021-68,
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Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, Sessão de Revisão
772, de 04/06/2020; e 5009813-53.2019.4.03.6119-APN, Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020,
todos à unanimidade.  15. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos a 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 Dr. Carlos Frederico Santos declarou-se impedido por ter dado parecer nesse feito no STJ.
Assim, participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e o Dr. Francisco de
Assis Vieira Sanseverino.

150. Expediente: JF-ITV-0000522-93.2015.4.03.6139-
APN - Eletrônico 

Voto: 4145/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  39ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ITAPEVA/SP

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

Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu
foi  denunciado  pela  prática  do  crime  previsto  no  art.  241-B  da  Lei  8.069/90.  O  membro  do
Ministério  Público  Federal  deixou  de  oferecer  o  acordo,  nos  termos  do  artigo  28-A do  CPP,
considerando que a finalidade do ANPP já estaria esvaziada, por já ter sido superada a fase
instrutória e que a grande quantidade de material ilícito localizada indicaria a prática criminosa
habitual do acusado. Discordância do juízo federal e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, §14,
do  CPP).  O  acordo  de  não  persecução  penal  constitui  um ajuste  firmado  entre  o  Ministério
Público, o investigado e o seu defensor (CPP, art. 28-A, § 3°). O art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao
dispor que, na hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa ao
órgão superior somente ocorrerá a pedido da parte,  como se observa da redação do referido
dispositivo:  'No caso de recusa,  por  parte  do Ministério  Público,  em propor  o  acordo de não
persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma
do art. 28 deste Código'. No caso, não há recurso da parte contra o não oferecimento do ANPP
pelo MPF. Não conhecimento da remessa, uma vez que não cabe, em sede de ANPP, aplicação
analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex oficio pelo juiz, sem recurso do
investigado. Natureza negocial do instituto e existência de norma específica sobre o tema (CPP,
art. 28-A, §14). Precedente 2ª CCR: Processo n° 5021526-42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão
de Revisão n° 788, de 09/11/2020, unânime. Não conhecimento da remessa e devolução dos
autos à origem, para a adoção das providências cabíveis.

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

151. Expediente: JF/MG-1053882-37.2020.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4089/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A E
241-B DA LEI  Nº  8.069/90.  RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA
DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  MEDIDA QUE  NÃO  SE
MOSTRA,  NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado  no  âmbito  de  ação  penal  proposta  em face  de  denunciado  pela  prática  do  crime
previsto no art. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 71 do CP. 2. O Procurador da
República  oficiante  deixou  de  propor  o  acordo  por  considerar:  I)  soma  das  penas  mínimas,
considerando  a  majorante  do  art.  71,  ultrapassa  o  limite  previsto  no  art.  28-A do  CPP;  II)
insuficiência da medida no caso concreto. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR
(art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No caso específico de fatos envolvendo o crime previsto no art. 241-A
da Lei n° 8.069/90, a 2ª CCR já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP, ressaltando que ''
impõe-se  registrar  inicialmente  que  o  Brasil  ratificou  tratado  internacional,  consistente  no
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`Protocolo  Facultativo  à  Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de
Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007,
de 08-03-2004);  onde consta  a  preocupação com a `crescente disponibilidade de pornografia
infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional
sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão,
que  demanda  a  criminalização  em  todo  o  mundo  da  produção,  distribuição,  exportação,
transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil'. A Constituição
prevê  que  a  `lei  punirá  severamente  o  abuso,  a  violência  e  a  exploração  da  criança  e  do
adolescente'  (art.  227,  §  4º).  Verifica-se,  no  caso  concreto,  que  a  gravidade  da  conduta,
consubstanciada no armazenamento, disponibilização e transmissão pela internet de arquivos de
imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da
propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime,
requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos
na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção
do crime, tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha
com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes
praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. Requisito para o acordo não preenchido.
Inaplicabilidade  do  acordo  de  não  persecução  penal.  Pelo  prosseguimento  da  ação  penal.'
(Processos n°s 5001705-48.2020.4.02.5110 e 5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°
781, de 21/09/2020). 5. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto. Prosseguimento da ação penal.

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

152. Expediente: JF/PR/CAS-5005355-
58.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4393/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, IV, do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP após o recebimento da
denúncia. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. As 2ª,
4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir
da edição da Lei  n° 13.964/2019, e definiram, no item 8,  a possibilidade do 'oferecimento de
acordos  de  não  persecução penal  no  curso  da  ação  penal,  podendo  ser  dispensada,  nessa
hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo.
Nessa hipótese,  deverá ser  requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'.  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,
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inclusive  na fase  recursal,  quando do surgimento  da Lei  nº  13.964/2019'.  7.  Precedentes  do
CIMPF  no  mesmo  sentido:  1.33.005.000076/2021-21,  julgado  na  6ª  Sessão  Ordinária,  em
18/08/2021, unânime. 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante
para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos
exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

153. Expediente: JF/PR/FOZ-5002735-
77.2021.4.04.7002-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 4246/2021 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.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO  MPF.  DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO  ÀS  CONDIÇÕES  APRESENTADAS  NA
PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
NORMA QUE  PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO  ÓRGÃO  SUPERIOR  SOMENTE  NA
HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. CASO
EM  QUE  O  ACORDO  FOI  INICIALMENTE  OFERTADO,  TENDO  HAVIDO  DISCORDÂNCIA
APENAS SOBRE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi
denunciada pela prática do crime previso no art. 334-A, do Código Penal, pelo transporte indevido
de 2.625 maços de cigarros de origem estrangeira. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério
Público Federal. 3. Discordância da defesa quanto à cláusula do pagamento. O Juízo, em análise,
ponderou que não há a demonstração de que o valor proposto pelo MPF seria abusivo 'porquanto
proporcional  à quantidade das mercadorias -  ou seja,  manteve-se dentro  daquilo  que o MPF
apresenta habitualmente em feitos similares. No entanto, demostrada documentalmente a alegada
situação de hipossuficiência atualmente vivida pela Indiciada, a ausência de fundamentação para
recusa do pedido de substituição do pagamento do saldo da prestação pecuniária pela prestação
de serviço à comunidade, merece a aplicação da hipótese prevista no § 5º do artigo 28-A do CPP'
4. No retorno dos autos, o MPF, em análise às condições financeiras da acusada, apresentou
nova proposta, diminuindo o valor anteriormente apresentado, parcelado em 24 vezes, além de
indicação a necessidade de prestação de serviços à comunidade. 5. Novo recurso da defesa,
ressaltando que as cláusulas permanecem excessivamente onerosas e remessa dos autos à 2ª
CCR (CPP, art.  28-A, §14). 6. O art. 28-A, §14, do CPP, estabelece que a remessa ao órgão
superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa do membro do MP
em propor o acordo de não persecução penal. 7. No caso, entretanto, o membro do MPF oficiante
efetivamente ofereceu o ANPP à denunciada, observando todos os requisitos previstos no art. 28-
A do CPP e adequando às razões apresentadas pela  defesa,  sendo que no momento de se
ajustar as condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual inexiste matéria a ser
revisada por este Colegiado. 8. Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos autos
para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não persecução penal pelo membro do
Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, §
14, do CPP, prevê a possibilidade de remessa ao órgão superior  apenas no caso de recusa
ministerial em propor o acordo. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5008935-43.2020.4.04.7000,
Sessão de Revisão n° 784, de 05/10/2020, unânime; Processo n° 5027737-89.2020.4.04.7000,
Sessão  de  Revisão  n°  784,  de  05/10/2020,  unânime.  9.  Não  conhecimento  da  remessa  e
devolução dos autos à origem para adoção das providências cabíveis.

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

154. Expediente: JF/PR/LON-5023838-
46.2021.4.04.7001-EXEMEDALT -
Eletrônico 

Voto: 4350/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DA CONFISSÃO  EM MOMENTO  ESPECÍFICO  PARA O
ACORDO. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1.  Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática
dos crimes previstos no art. 296, § 1º, I e II, artigos 298 e 299, todos na forma do art. 70, todos do
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante deixou de ofertar a proposta de acordo de
não persecução penal, em razão da ausência de confissão formal e circunstanciada do crime. 3.
Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4.
Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à
sua realização durante a negociação do acordo de não persecução penal (desde que preenchidos
os demais requisitos), uma vez que somente nesse momento o investigado será informado sobre
todas as consequências de seu ato. 5. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo
assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente.
Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta 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. Vale registrar que o Enunciado 98/2ª CCR também dispõe sobre o
tema, estabelecendo que: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso
da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais,
devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de
confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do
CPP,  quando se tratar  de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei  nº
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença
ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos
fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou
acórdão após a vigência da Lei  nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela
defesa,  quando haverá preclusão'.  7.  Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF
oficiante para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como (re)análise
dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

155. Expediente: JF/PR/MGA-5015318-
28.2020.4.04.7003-APN - Eletrônico 

Voto: 4154/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado
no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334,
§1º,  IV,  do  CP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  ofertar  o  acordo  de  não
persecução penal, ressaltando existência de elementos que indicam conduta criminosa reiterada
por parte do investigado. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A,
§14). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe
que  o  benefício  não  se  aplica  na  hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou  se  houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em
regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal.  Processo  n°
1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de  Revisão  n°  773,  de  09/06/2020;  Processo  n°  5012651-
78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. No caso, verifica-se
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dos autos que o investigado possui diversos registros de apreensão de mercadorias proibidas nos
5 anos anteriores à presente apreensão, além de constar a informação de que também é réu em
outra  ação  penal  pela  prática  dos  crimes  de  descaminho  e  contrabando,  circunstâncias  que
apontam para a reiteração na conduta criminosa e impede o oferecimento de acordo de não
persecução penal,  com fundamento no art.  28-A, §2°, II,  do CPP. 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).

156. Expediente: JFRJ/SJM-5006306-
97.2020.4.02.5110-AP - Eletrônico 

Voto: 4124/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO  MPF.  DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO  ÀS  CONDIÇÕES  APRESENTADAS  NA
PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
NORMA QUE  PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO  ÓRGÃO  SUPERIOR  SOMENTE  NA
HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. CASO
EM  QUE  O  ACORDO  FOI  INICIALMENTE  OFERTADO,  TENDO  HAVIDO  DISCORDÂNCIA
APENAS SOBRE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu
foi denunciado pela prática do crime previso no art. 171, §3º, do Código Penal. 2. Oferecimento do
acordo  pelo  Ministério  Público  Federal.  3.  Discordância  da  defesa  quanto  à  cláusula  do
pagamento. Ao se manifestar, o membro do MPF requereu o regular prosseguimento do feito. 4.
Remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 5. O art. 28-A, §14, do CPP, estabelece que a
remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa do
membro do MP em propor o acordo de não persecução penal. 6. No caso, entretanto, o membro
do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP ao denunciado, observando todos os requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, sendo que no momento de se ajustar as condições, não houve
consenso entre as partes, razão pela qual inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 7.
Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos autos para análise da 2ª CCR quando,
oferecido o acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público Federal, a parte
discordar das cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP, prevê a possibilidade
de  remessa  ao  órgão  superior  apenas  no  caso  de  recusa  ministerial  em  propor  o  acordo.
Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5008935-43.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 784, de
05/10/2020, unânime; Processo n° 5027737-89.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 784, de
05/10/2020, unânime. 8. Não conhecimento da remessa e devolução dos autos à origem para
adoção das providências cabíveis.

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

157. Expediente: JF-RJ-5025365-64.2021.4.02.5101-
*APE - Eletrônico 

Voto: 4106/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  OU  PROFISSIONAL  NÃO
DEMONSTRADA,  NO  CASO  CONCRETO.  EXISTÊNCIA  DE  REGISTRO  POSTERIOR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 289, §1º, CP. 2. O membro do MPF
oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo, tendo em vista o indicativo de
conduta habitual/reiterada por parte do réu. Ressaltou, nesse ponto, que 'o denunciado faz do
crime seu meio de vida, pois, além da prática do delito pelo qual está sendo denunciado, ocorrido
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no ano de 2015, o denunciado, no ano de 2020, restou condenado pela prática do mesmo delito,
fato que impede, deste modo, o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28, §2º, II do Código de
Processo Penal, pois, constam elementos probatórios que apontam conduta criminal habitual e
reiterada'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. O art.
28-A,  §  2°,  II,  do  CPP estabelece  que  o  ANPP não se  aplica  na  hipótese  de  ser  o  agente
reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional,  exceto  se  insignificantes  as  infrações  penais  pretéritas.  5.  No  presente  caso,
entretanto,  verifica-se  que  o  fato  apontado  na  manifestação  ministerial  como  óbice  ao
oferecimento  do  ANPP ocorreu  em data  posterior  ao  fato  objeto  destes  autos  (praticado  em
02/07/2015),  sendo a presente autuação a  primeira  ocorrência  em nome do acusado.  Dessa
forma, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, o
referido registro posterior, por si sós, não indica conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz
de obstar o oferecimento do ANPP. 6. Precedente da 2ª CCR: IANPP 1.00.000.008602/2021-92,
Sessão de Revisão n° 817, de 09/08/2021, unânime. 7. Necessidade do retorno dos autos à
Procuradora da República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no
caso concreto.

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

158. Expediente: JF-RJ-5078835-44.2020.4.02.5101-
*APE - Eletrônico 

Voto: 4404/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal em que os acusados foram denunciados pela prática do delito
previsto no art. 304, c/c o art. 297, do CP, haja vista a notícia de que apresentaram, perante a
Receita Federal, uma carteira de identidade falsa em nome de outrem, para fins de regularização
da situação cadastral de suposta contribuinte. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo,
nos termos do art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP. 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.  Considerando  o  referido  dispositivo  legal,  a  2ª  CCR  firmou
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em
regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal.  Precedentes:
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000,
Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020. 6. Consta dos autos que o denunciado P. R. M. também
figura como réu em outras 02 (duas)  ações penais  em trâmite na Justiça Estadual,  as quais
imputam a  prática  dos  delitos  de  estelionato  e  uso  de  documento  falso,  circunstâncias  que,
segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a reiteração/habitualidade de conduta criminosa
e impede o oferecimento de ANPP. 7. Quanto à ré M. V. M. L.,  há indícios de que os crimes
cometidos não se esgotam na imputação contida na denúncia,  sobretudo em razão da vasta
documentação  apreendida  contendo  indícios  de  falsidade  (cartões  de  pagamento  do  INSS,
histórico  de  créditos  do  INSS,  procuração  da  previdência  social,  extratos  de  empréstimos
consignados e cartão do banco Itaú), o que revela a possível obtenção fraudulenta de benefício
previdenciário em nome de terceiro. Ademais, assiste razão ao Procurador da República oficiante
ao  alegar  que  'mostra-se  oportuno  aguardar  a  conclusão  do  Inquérito  Policial  complementar
(evento 102), oportunidade em que, caso fique demonstrado que M. V. M. L. não participou da
empreitada criminosa para fins de obtenção do benefício previdenciário fraudulento, o Parquet dê
início às tratativas para a celebração do acordo, o qual pode ser celebrado inclusive em grau de
recurso, até o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, conforme preconiza o Enunciado
no 98, da 2a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF'. Tais as circunstâncias, também não é
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cabível, por ora, o oferecimento do ANPP para a referida ré. 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).

159. Expediente: JF-SOR-0007031-59.2017.4.03.6110-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4143/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A
DA LEI Nº 8.069/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA,
NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado  no  âmbito  de  ação  penal  proposta  em face  de  denunciado  pela  prática  do  crime
previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor
o acordo em razão da conduta reiterada do acusado. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à
2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No caso específico de fatos envolvendo o crime previsto no
art.  241-A da  Lei  n°  8.069/90,  a  2ª  CCR  já  se  manifestou  pela  inaplicabilidade  do  ANPP,
ressaltando  que  ''  impõe-se  registrar  inicialmente  que  o  Brasil  ratificou  tratado  internacional,
consistente no `Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao
Tráfico  de  Crianças,  Prostituição  Infantil  e  Utilização  de  Crianças  na  Pornografia',  de  2000
(Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação com a `crescente disponibilidade
de  pornografia  infantil  na  Internet  e  com  outras  tecnologias  modernas,  e  relembrando  a
Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em
particular,  sua  conclusão,  que  demanda  a  criminalização  em  todo  o  mundo  da  produção,
distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia
infantil'. A Constituição prevê que a `lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da
criança e do adolescente'  (art.  227,  § 4º).  Verifica-se,  no caso concreto,  que a gravidade da
conduta,  consubstanciada no armazenamento,  disponibilização e transmissão pela  internet  de
arquivos  de  imagens  e  vídeos  pornográficos  envolvendo  crianças  e  adolescentes,  afasta  a
possibilidade  da  propositura  do  ANPP,  por  não  se  mostrar  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se
dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a
reprovação  e  prevenção  do  crime,  tem-se  que  o  critério  da  `condição  de  vulnerabilidade  e
fragilidade  da  criança'  se  alinha  com a proibição  prevista  na lei  quanto  à  impossibilidade  de
oferecimento  do  ANPP nos  crimes  praticados  contra  a  mulher  em  razão  do  sexo  feminino.
Requisito para o acordo não preenchido. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal.
Pelo  prosseguimento  da  ação  penal.'  (Processos  n°s  5001705-48.2020.4.02.5110  e
5028349.27.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  781,  de  21/09/2020).  5.  Inviabilidade  do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma
vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
no caso concreto. Prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

160. Expediente: JF/MG-1065013-72.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4160/2021 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela 3ª Vara do Trabalho de Betim/MG,
noticiando  a  possível  prática  dos  crimes  de  falsificação  de  documento  particular  e  uso  de
documento falso (art. 298 c/c o art. 304, ambos do CP). Nos autos de uma reclamação trabalhista,
a empresa ré anexou, junto à contestação, três advertências trabalhistas supostamente assinadas
pelo  reclamante.  No  entanto,  em  sede  de  audiência,  o  reclamante  negou  ter  assinado  tal
advertência e pleiteou a realização de perícia,  que foi  deferida pelo juízo.  A perícia atestou a
falsidade  das  assinaturas  do  autor  nas  advertências.  Promoção  de  arquivamento  quanto  ao
suposto crime de uso de documento falso e declínio de atribuições Ministério Público Estadual em
Betim/MG  em  relação  ao  delito  de  falsidade  documental.  Argumento,  em  síntese,  de  que:
'Conforme entendimento do Supremo Tribunal  Federal  [HC 84.533],  quando o mesmo agente
pratica os crimes de falsificação e de uso de documento falso, responde apenas pela falsificação,
sendo o uso considerado `post factum' impunível. Nesse sentido, compulsando-se os autos, não
há que se cogitar, in casu, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo
e julgamento do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), pois, na hipótese, ele se
configura mero exaurimento do crime de falsum. No mesmo sentido já decidiu a 2ª CCR [JF/MG-
0033187-16.2019.4.01.3800-NOTCRI].  Assim,  pelas  razões  acima  mencionadas,  bem  como
consoante a jurisprudência  dominante no Supremo Tribunal  Federal,  observa-se que falece à
competência da Justiça Federal para dar cabo às investigações, eis que inocorrente, quanto ao
delito de falsificação documental, qualquer das situações a que se refere o inciso IV do art. 109 da
Constituição da República.' Revisão (art. 62, IV, da LC nº 75/93 e Enunciado nº 32/2ª CCR). Por
tratar-se de `post factum' impunível, homologação do arquivamento em relação ao crime de uso
de documento falso. Tendo em vista a ausência de lesão direta a bens, serviços e interesse da
União ou de suas entidades,  homologação do declínio  ao Ministério  Público Estadual  para a
apuração de eventual prática do crime de falsidade documental.

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).

161. Expediente: 1.22.000.002819/2021-21 - Eletrônico Voto: 4229/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado pelo  Comandante  do  Batalhão  de
Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, para apurar fatos que podem configurar, em tese, os
crimes previstos no art. 132 (perigo para a vida ou à saúde de outrem) e art. 330 (desobediência),
ambos do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). I) Segundo o Procurador da República oficiante: 'No caso presente,
partindo-se  da  premissa  de  que  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  atuou  por  delegação  de
competência da Polícia Rodoviária Federal, conforme Convênio n. 01/2017, firmada pela PMMG e
pelo 4º Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e que a apuração do descumprimento da
ordem legal  emanada da autoridade policial  delegada seria  de atribuição  do  Parquet  federal,
cumpre acentuar a inexistência da prática do crime descrito no art. 330 do Código Penal.' Isso
porque: 'há previsão expressa somente de sanção administrativa na hipótese de desobediência à
ordem emanada da autoridade de trânsito no art. 195 da Lei 9.503/97'. Incidência do Enunciado nº
61/2ªCCR quanto ao suposto crime de desobediência. Homologação do arquivamento. II) Com
relação ao possível delito de perigo para a vida ou à saúde de outrem, não se vislumbra eventual
lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  e  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 ao Ministério Público
Estadual.

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

162. Expediente: 1.11.000.001240/2021-25 - Eletrônico Voto: 4198/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Informações de que em uma ação movida contra o INSS,
em fase de execução, foi determinado o pagamento de R$ 5.242,93, sendo que ao autor caberia a
importância de R$ 3.358,35 e para o advogado dele a importância de R$ 1.884,58. Todavia, o
cliente afirma que o advogado levantou o valor total de R$ 5.242,93 e não lhe repassou a quantia
devida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Caso que não envolve
interesses da União, de suas empresas públicas e autarquias federais, mas apenas interesses
particulares  dos  contratantes.  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).

163. Expediente: 1.15.005.000075/2021-03 - Eletrônico Voto: 4272/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  encaminhada  pela  Reitoria  do  Instituto
Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará '  IFCE, versando sobre publicações de
cunho discriminatório/homofóbico, realizadas na rede social Instagram por uma servidora do IFCE
'  Campus  de  Umirim/CE.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).
Entendimento de  que  não  é possível  atribuir  competência  federal  para  processar  o  crime de
homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição Federal exige a congruência entre a
transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em tratado internacional. No caso, não há
tratado  internacional  versando  sobre  homofobia.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimento
1.25.000.003815/2019-34,  Sessão  nº  758,  de  16/12/2019,  unânime;  Procedimento  nº
1.30.001.000149/2020-46,  Sessão  nº  761,  de  10/02/2020,  unânime.  Ainda,  muito  embora  o
comentário de cunho homofóbico objeto destes autos tenha sido publicizado por servidora pública
federal,  verifica-se que não há relação entre a prática delitiva e o exercício da função pública
exercida pela servidora no IFCE, o que também afasta eventual interesse da União, vez que o fato
não atenta aos bens, serviços ou interesses desta ou de suas autarquias e fundações públicas,
nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Carência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

164. Expediente: 1.16.000.003362/2020-99 - Eletrônico Voto: 4414/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 10 da Lei 9.296/1996. Narra o noticiante que foi
vítima de escutas telefônicas ilegais e monitoramento de conversas ambientais em seu lar e em
seu telefone. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios
de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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165. Expediente: 1.19.000.001702/2021-16 - Eletrônico Voto: 4225/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  com a  seguinte  descrição:  'O  Ministério  Público  precisa  averiguar  que  há  muita
pedofilia no estado. Há testemunhas incontestes de que o senhor Dr. S' está tendo caso com
crianças  de  11  e  12  anos,  o  que  se  comprova  por  toda  a  cidade,  que  sabe  que  ele  é
extremamente  mulherengo  e  não  respeita  NINGUÉM.'  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexiste, na manifestação apresentada, qualquer circunstância que
denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública federal
(inciso  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal),  circunstância  necessária  à  determinação  da
competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

166. Expediente: 1.22.000.002402/2021-69 - Eletrônico Voto: 4162/2021 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.  Informa  o  noticiante,  de  forma  genérica,  que  determinados  advogados  estariam
praticando,  nos  autos  de  processos  judiciais,  entre  outros  delitos,  os  crimes  de  falsidade
ideológica, estelionato e de fraude processual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Inexiste, nas informações apresentadas pelo noticiante, qualquer circunstância
que denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública
federal (inciso IV do art. 109 da Constituição Federal), circunstância necessária à determinação da
competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

167. Expediente: 1.23.006.000126/2021-15 - Eletrônico Voto: 4161/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta prática de crimes de estelionato em prejuízo de particulares e/ou
contra a economia popular ('pirâmide financeira'). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 ' 2ª CCR). Conforme o Enunciado nº 84/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público
Federal  a  persecução  penal  dos  crimes  praticados  exclusivamente  contra  o  patrimônio  de
particular,  ainda  que  praticado  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores.'  Aplicação  do
Enunciado nº 498 da Súmula do STF: 'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

168. Expediente: 1.24.000.001281/2021-63 - Eletrônico Voto: 4268/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Universidade Federal da Paraíba. Informações de
que durante aula online ministrada no curso de graduação em música do Centro de Comunicação,
Turismo e Artes da UFPB ocorreu possível prática do crime de racismo. Discente da instituição de
ensino,  teria enviado a seguinte mensagem de cunho racista: 'crianças negras tinham que se
matar'. Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: 'no caso concreto,
embora o suposto crime tenha ocorrido em ambiente virtual, o alcance dele não foi transnacional,
pois que restrito aos participantes daquela aula virtual específica, assemelhando-se a um crime de
racismo cometido  de  forma  presencial'  Além disso,  o  crime não  foi  cometido  por  funcionário
público federal ou contra funcionário público federal no exercício das suas funções, mas sim por
discente da UFPB, sem ligação funcional com a União' Por fim, importa atentar para indícios da
prática de estupro presumido extraído de outras mensagens aparentemente compartilhadas pela
mesma aluna durante a aula virtual, a saber, `COMI CRIANÇA'; e `comi criança brow', crime este
que, pela natureza, também é de atribuição do Ministério Público do Estado da Paraíba.' Revisão
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Considerando que a mensagem ficou restrita aos integrantes da
aula online, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para
análise do  caso  concreto  é  do Ministério  Público Estadual.  Segundo decisão do STF no RE
628.624/MG, 'Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial,  quando o
panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de
comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas
situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes
da conversa virtual,  bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores
instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado'. Em
caso  similar,  o  STJ  entendeu  que  'A troca  de  conteúdos  ilícitos  por  meio  de  mensageiros
eletrônicos  por  integrantes  de  grupo  específico  não  carrega  a  potencialidade  automática  de
visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a presença de um componente
que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo estrangeiro' (CC 175.525/SP,
Terceira Seção, DJe 11/12/2020). Precedente da 2ª CCR: Procedimento 1.34.001.003887/2021-
87,  Sessão nº  813,  de  21/06/2021,  unânime.  Homologação do  declínio  ao Ministério  Público
Estadual.

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

169. Expediente: 1.30.001.003522/2021-00 - Eletrônico Voto: 4413/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  ameaça  contra  funcionários  da  equipe  de  segurança  da
Petrobras.  Revisão  de  declinação  de  atribuições  (Enunciado  32  da  2a  CCR).  Suposto  delito
ocorrido no âmbito de sociedade de economia mista. Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Homologação da declinação ao
Ministério Público Estadual.

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

170. Expediente: 1.30.001.003562/2021-43 - Eletrônico Voto: 4318/2021 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. Narra o noticiante
que foi vítima de ilicitudes em um suposto esquema de investimentos, que seria uma pirâmide
financeira.  Segundo  consta  dos  autos,  "os  valores  renderiam  das  seguintes  maneiras:  1  -
convidando novos membros  para a  plataforma;  2  -  realizando tarefas diárias;  3  -  Aderindo a
'contratos'  na  plataforma,  onde  a  porcentagem variava  com o  número  de  dias  do  contrato".
Contudo,  alega  que não  recebeu o dinheiro  que  investiu,  tampouco o  rendimento  prometido.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Fatos  narrados  que  podem
configurar  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP)  ou  crime  tipificado  no  art.  2º,  IX,  da  Lei
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1.521/1951,  ambos  de  competência  da  Justiça  estadual,  não  havendo,  contudo,  evidências
mínimas  da  prática  de  crimes  contra  o  sistema  financeiro.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação da
declinação ao Ministério Público Estadual.

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

171. Expediente: 1.30.005.000276/2021-96 - Eletrônico Voto: 4096/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NITEROI-RJ

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 que é servidor público federal,  do Ministério da Saúde, e que foi
vítima do 'golpe do consignado'.  Promoção de declínio de atribuições. Argumento de que: 'da
narrativa  do  representante  se  extrai  que  ele  obteve  regularmente  o  empréstimo  consignado
através do Banco C', mas num momento posterior repassou o valor recebido para pessoa que se
identificava de uma `Assessoria A'' e que prometia falsamente refinanciar o empréstimo, o que
nunca foi feito após o depósito. Assim, o possível crime de que o representante foi vítima não
envolveu bens, serviços ou interesses da União, uma vez que não houve fraude na concessão do
empréstimo consignado. O simples fato de o representante ser servidor do Ministério da Saúde
não atrai a competência federal, pois o delito de que foi vítima ocorreu em sua esfera privada, fora
de  suas  funções.  Por  consequência,  o  caso  não  se  enquadra  nas  hipóteses  do  art.  109  da
Constituição Federal e carece de atribuição o MPF para atuar no caso.' 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).

172. Expediente: 1.30.017.000551/2021-32 - Eletrônico Voto: 4224/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta prática de crime de estelionato em prejuízo de particular e/ou contra a
economia popular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme o
Enunciado nº 84/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal
dos crimes praticados exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda que praticado por
meio da rede mundial  de computadores.'  Aplicação do Enunciado nº 498 da Súmula do STF:
'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes
contra a economia popular'. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas  entidades autárquicas  ou empresas públicas.  Homologação do declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

173. Expediente: 1.33.002.000477/2021-10 - Eletrônico Voto: 4128/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 282 do CP.
Informações de que determinada dentista estaria realizando procedimentos estéticos (alectomia e
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rinoplastia) que seriam de competência de um profissional médico e não odontólogo. 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  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 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).

174. Expediente: 1.34.001.004623/2021-41 - Eletrônico Voto: 4076/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em ofício remetido por um provedor de internet, em virtude
do Termo de Compromisso de Integração Operacional  firmado com a PR/SP em 10/11/2005,
noticiando suposto crime previsto no art. 20, caput, da Lei n° 7.716/1989, em razão da publicação
de  comentário  homofóbico  em  uma  sala  de  bate  papo  na  internet.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Entendimento de que não é possível atribuir competência
federal para processar o crime de homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição
Federal exige a congruência entre a transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em
tratado  internacional.  No  caso,  não  há  tratado  internacional  versando  sobre  homofobia.
Precedentes da 2ª CCR: Procedimento 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019,
unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

175. Expediente: 1.34.001.007650/2021-75 - Eletrônico Voto: 4150/2021 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, para apurar suposta prática de crime contra a ordem econômica, previsto no art. 1º da
Lei 8.176/1991, bem como crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CP. O noticiante relata que
verificou alguns problemas em seu veículo após abastecê-lo em determinado posto de gasolina.
Por esse motivo, retornou ao estabelecimento e solicitou o teste de combustível ao gerente, que,
após se recusar a fazê-lo por não possuir os devidos equipamentos, capturou uma imagem da
placa do veículo do noticiante e afirmou que, caso recebesse alguma denúncia, o PCC iria atrás
de sua família. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conforme o
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'. A ausência de lesão a bens,
serviços  ou  interesses  da União  afasta  a  competência  da  Justiça  Federal,  e  o  só  fato  de  a
produção,  a  distribuição  e  a  comercialização  de  combustíveis  se  encontrarem  sujeitas  à
fiscalização federal não atrai a competência federal para o processamento e julgamento do feito.
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).

176. Expediente: 1.34.001.007835/2021-80 - Eletrônico Voto: 4115/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime descrito no art. 241-D da Lei nº 8069/1990.
Pessoa  não  identificada,  utilizando  linha  telefônica  que  seria  proveniente  do  Paquistão,  fez
chamadas de vídeo (pelo aplicativo WhatsApp) para o telefone de uma criança no Brasil e, diante
da recusa, o autor das chamadas enviou um vídeo e uma foto (também pelo WhatsApp) com
conteúdo pornográfico. Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: ''
apesar de o pai da criança ter narrado que foi enviado um vídeo que `' parecia ser na Índia, com
um homem fazendo sexo com uma mulher, aparentemente menor de idade'', posteriormente, ele
disse ter apagado o vídeo e não apresentou o celular que recebeu as imagens. Assim, apesar da
gravidade da narrativa,  a  materialidade  da  conduta  ficou  restrita  a  uma única  foto  de cunho
sexual, a foto de uma mulher nua, aparentemente adulta' Sem a prova da transmissão de imagens
pornográficas  envolvendo  criança  ou  adolescente,  os  fatos  assentados  nos  autos  indicam a
possível prática do crime descrito do art. 241-D, parágrafo único, inc. II, da Lei n.º 8.060/1990' este
caso concreto não diz respeito à transmissão de imagens pornográficas envolvendo criança ou
adolescente e, diferentemente daquelas condutas enquadradas nos artigos 241, 241-A e 241-B da
Lei nº 8.069/1990, esta não se encontra no rol de crimes previstos no Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a Venda de Crianças, a Prostituição Infantil e a
Pornografia Infantil,  conforme seus artigos 2º e 3º (vide o anexo Decreto nº 5.007, DE 8 DE
MARÇO DE 2004, por meio do qual o referido protocolo foi promulgado no Brasil), não atraindo a
competência da Justiça Federal para a sua apuração.' Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Conduta em exame que não se enquadra naqueles crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, aos quais compete à Justiça Federal processar e julgar, não havendo atribuição do
Ministério Público Federal para apurar o presente caso. 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).

177. Expediente: 1.34.001.008918/2021-96 - Eletrônico Voto: 4320/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  apresentada  por  um Deputado  Federal.
Segundo o representante, determinada emissora de TV teria praticado crime de homofobia (art.
20, caput, da Lei n° 7.716/1989), em razão veiculação de uma reportagem intitulada 'Ideologia de
Gênero  nas  Escolas'.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).
Entendimento de  que  não  é possível  atribuir  competência  federal  para  processar  o  crime de
homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição Federal exige a congruência entre a
transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em tratado internacional. No caso, não há
tratado  internacional  versando  sobre  homofobia.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimento
1.25.000.003815/2019-34,  Sessão  nº  758,  de  16/12/2019,  unânime;  Procedimento  nº
1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

178. Expediente: 1.34.014.000272/2021-50 - Eletrônico Voto: 4125/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Verificação  Preliminar  de  Informação da  Polícia  Civil  para  apurar  ocorrência
noticiando o uso indevido de cartão de crédito de particular em site de estabelecimento fora do
Brasil.  CP, art.  171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não se
verifica na espécie qualquer fator de determinação de competência da Justiça Federal, a teor do
art.  109  da  Constituição  Federal.  Ainda  que  presente  a  internacionalidade  do  suposto  delito,
verifica-se que tal característica não é suficiente para a caracterização da competência da Justiça
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Federal, na medida em que não há tratado internacional objetivando a repressão do crime de
estelionato pelo Brasil. Precedente 2ª CCR: NF 1.29.000.002048/2020-31, Sessão de Revisão nº
774,  de  29/06/2020,  unânime.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

179. Expediente: 1.34.023.000155/2021-87 - Eletrônico Voto: 4415/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia  de fato  autuada para apurar  possível  prática do delito  de estelionato em face de um
nosocômio e contra a ordem tributária.  Relato de que 'particulares,  intitulando-se credores de
créditos tributários federias, com ânimo de lucro, cederam tais direitos à ('), com o escopo de a
mesma, por gestão de terceiros, baixarem seu passivo perante o Fisco Federal, utilizando-se de
créditos prescritos'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Como bem
ressaltou  o  membro  do  MPF  oficiante,  'Relativamente  a  eventual  cometimento  dos  crimes
tributários e/ou de sonegação de contribuição previdenciária, não consta que haja representação
fiscal para fins penais correspondente aos fatos noticiados, nem tampouco lançamento definitivo
de créditos tributários relativos aos crimes fiscais em tese cometidos na hipótese. Considerando
os termos da Súmula Vinculante 24, faz-se necessária a prévia constituição definitiva para que se
possa ter por consumados crimes tributários materiais (') Ausente, pois, por ora, materialidade
demonstrada de crime tributário federal, remanesce no feito apenas a necessidade de apuração
do cometimento, em tese, de estelionato em face de entidade particular, o que, por si só, não atrai
a atribuição federal'. Aplicação dos Enunciados 79 e 84 da 2a CCR. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

180. Expediente: 1.34.014.000175/2021-67 - Eletrônico Voto: 4085/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de fraude à execução (CP, art. 179), sonegação fiscal
(art. 1º da Lei 8.137/90) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98). Ofício encaminhado
pela Justiça do Trabalho de São José dos Campos/SP noticiando que empresa devedora em
diversas ações trabalhistas possuía saldo ínfimo em conta bancária, frustrando as execuções em
curso. Instaurado procedimento de investigação patrimonial, com determinação de afastamento
do sigilo bancário e fiscal  dos executados,  extensivo às pessoas físicas e jurídicas com eles
relacionadas,  tendo sido apurada existência  de "práticas fraudulentas com o escopo de lesar
credores da empresa executada". Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV) e do declínio
de atribuições (Enunciado nº 32). 1) O crime de fraude à execução (CP, art. 179) é de ação penal
privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido (CP,
art.  179,  parágrafo  único),  o  que  não  houve  no  caso.  Impossibilidade  da  instauração  da
persecução penal por parte do Ministério Público. Homologação do arquivamento. 2) Quanto à
possível prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90), a Justiça do Trabalho já
cientificou a Receita Federal dos fatos, sendo certo que a persecução penal somente pode ser
iniciada  após  o  eventual  lançamento  do  crédito  tributário.  Adoção  das  providências  cabíveis.
Aplicação do Enunciado nº 79 da 2ª CCR/MPF: 'Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº
24  do STF,  em regra,  o  oferecimento  de  denúncia  por  crimes contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ou de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do procedimento
administrativo  e  da  consequente  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  indispensável
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condição de procedibilidade'. Homologação do arquivamento. 3) Possível crime de lavagem de
capitais  (art.  1º  da  Lei  9.613/98).  Não  há  nos  autos  nenhum elemento  que  apontem para  a
possível  prática  de  crime  antecedente  da  competência  da  justiça  federal,  havendo  apenas  a
menção de que um dos responsáveis  pela  empresa  foi  condenado pela  prática do  crime de
estelionato,  de  forma  continuada,  tendo  a  sentença  mencionado  o  prejuízo  no  valor  de  R$
919.636,94. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  do  STJ  (CC
113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que
os  elementos  iniciais  não  evidenciam,  por  ora,  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

181. Expediente: DPF/RN-2016.0000172-IP -
Eletrônico 

Voto: 4256/2021 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Representação encaminhada pelo  Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, noticiando possível prática de crimes contra a honra e
de ameaça em desfavor de integrantes da sua comunidade acadêmica, por aluno do curso de
Licenciatura em Informática, entre os dias 11/09/2016 e 20/11/2016. Revisão do arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi encaminhado pelo juízo da 5ª e 7 Vara criminal de RN exame
de sanidade mental do investigado realizado no âmbito de Termo Circunstanciado comprovando.
O resultado comprova que o investigado é portador de esquizofrenia paranóide desde pelo menos
11/08/2013  (data  do  crime  tratado  nesses  autos)  e  que,  em  virtude  dessa  doença,  ele  era
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do ato que cometeu e de determinar-se de
acordo  com esse  entendimento.  Consta  ainda  no  referido  termo  circunstanciado  5  atestados
médicos no sentido de problemas psiquiátricos e da necessidade de tratamento. Ausência de dolo
no caso concreto, ante a inimputabilidade do investigado, portador de esquizofrenia paranoide e
transtornos mentais. Homologação do arquivamento.

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

182. Expediente: JF-AL-0802045-23.2020.4.05.8000-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4079/2021 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTONIO  GONCALVES
DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de comunicado de prisão em flagrante de S.M.S., pela prática
do delito previsto no art. 289, §1º, do CP, consistente em adquirir cédulas falsas a fim de colocar
em circulação no município de Arapiraca/AL Acordo de não persecução penal firmado com o
investigado  e  posteriormente  homologado.  Promoção  de  arquivamento,  tendo  vista  'o
esgotamento  do  objeto  deste  IPL,  bem  como  a  existência  dos  autos  de  nº',  nos  quais  o
cumprimento do ANPP vem sendo objeto de acompanhamento'. Revisão (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).
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183. Expediente: JF/CRI/SC-5002093-
80.2021.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 4279/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  subtração  de  dois  postes  metálicos  de  iluminação
externa  pertencentes  ao  IFSC-Câmpus  Criciúma,  em  26/02/2021.  Tais  postes  estavam
inoperantes e armazenados nos fundos do terreno do Câmpus e suspeitou-se que o autor da
conduta seria J..., uma vez que o objeto do furto estaria em um terreno contíguo ao Câmpus
cuidado  por  ele.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
observando: 'Analisados os elementos de informação, o Delegado de Polícia Federal ponderou
que não se verifica a existência de elementos suficientes para configurar a prática de infração
penal. Não restou verificado o ânimo de subtração no suspeito, pois achava que o material era
coisa abandonada, que não pode ser objeto material do crime de furto, além de ter devolvido os
materiais  pertencentes ao IFSC.  Com efeito,  o fato de J'  ter  deixado expostos os postes em
terreno contíguo ao Câmpus dá credibilidade a versão de que imaginava que o material tinha sido
descartado pelo IFSC, não havendo, portanto, o ânimo de subtrair um bem de terceiro.' Revisão
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

184. Expediente: JF/CRI/SC-5011317-
42.2021.4.04.7204-TC - Eletrônico 

Voto: 4197/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática dos crimes de ameaça e desacato (CP,
arts. 147 e 331). Informações de que, no dia 24/05/21, o ora investigado compareceu à agência
da Caixa,  localizada no Município  de Araranguá/SC,  e  solicitou a  transferência  de sua conta
bancária para aquela agência quando, em razão da demora na prestação do serviço, ameaçou o
gerente do banco, afirmando que 'sabia seu nome'  e que 'isso não ficaria  assim',  bem como
perturbou o andamento do serviço no interior da agência, chamando o gerente de 'sem vergonha',
dentre outros impropérios. Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'No tocante ao crime
de desacato, a configuração do delito exige uma vontade específica de ofender a honra, humilhar,
causar vexame, menosprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.
No caso dos autos,  o que se infere é que o agente agiu sob efeito de forte emoção quando
proferiu palavras ofensivas, pois a conduta do autor do delito expõe de forma clara os motivos que
o  levaram  a  agir  proferindo  os  xingamentos  alegados  pelo  gerente  do  banco,  visto  que  a
transferência  de  sua  conta  levaria  alguns  dias,  sentindo-se,  com isso,  ultrajado  pela  demora
razoável do serviço' Portanto, do conjunto probatório contido nos autos, pode-se concluir que o
investigado agiu na intenção de apontar, ao seu ver, falha na prestação do serviço bancário, ainda
que de  forma desapropriada,  não  tendo  a  intenção  de  desacatar,  assim entendido  o  ato  de
ofender, humilhar ou desprestigiar o funcionário público, o que descaracteriza a conduta típica do
delito de desacato, previsto no art. 331 do CP. Por fim, nada a que se considerar em relação ao
crime de ameaça noticiado,  visto que a própria vítima postergou seu direito à representação,
respeitado  o  prazo  decadencial,  cuja  condição  de  procedibilidade  é  essencial  ao  início  da
persecução penal, como ficou claro em suas declarações em sede policial''. 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).

185. Expediente: JF/CXS/MA-1004902-
62.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico 

Voto: 4241/2021 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE  AGUIAR  ANDRADE
NEITZKE

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial.  Suposta retransmissão clandestina de televisão, pela Prefeitura de Codó/MA
(art.  183,  parágrafo  único,  da Lei  9.472/1997 -  Lei  Geral  das Telecomunicações).  Revisão do
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se dos autos que a Prefeitura Codó/MA ajuizou
medida cautelar inominada e, por meio de liminar, o município de Codó obteve autorização para o
rompimento do lacre e reestabelecimento dos serviços da emissora,  estando, atualmente,  em
funcionamento normal. A ANATEL ajuizou apelação, estando a matéria ainda em discussão na
área cível. Inexistência de indícios de crime capazes de justificar o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

186. Expediente: JF-RDO-1002028-77.2020.4.01.3905-
IP - Eletrônico 

Voto: 4338/2021 Origem:  GABPRM2-KSHB  -
KARINE  SUZAN  HOFFSTAETER
BOTEON

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em
razão da apreensão de uma aeronave desmontada que 'era notoriamente utilizada no tráfico de
entorpecente,  sendo  capaz  de  transportar,  além  de  dois  tripulantes,  700Kg  de  carga,  com
autonomia de voo de 8 horas e alcance de 1.700Km'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). No decorrer das investigações, não foi possível identificar a prática de crime. Não foi
constatada  a  presença  de  drogas  nos  componentes  da  aeronave,  nem no  caminhão  que  a
transportava. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória  potencialmente idônea.  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).

187. Expediente: JF-SOR-5000676-06.2021.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4242/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  representação  do  IBAMA,  visando  a  apurar  potencial
participação  de  J.A.A.S.,  criador  amadorista  de  passeriformes,  como  beneficiário  em fraudes
praticadas  contra  o  IBAMA,  por  meio  do  SISPASS,  em conluio  com operadores  internos  do
referido  sistema,  objeto  de  investigação  no  âmbito  da  'Operação  Fibra'.  Promoção  de
arquivamento. Argumento, em síntese, de que: ''com relação a J..., pessoa de baixa instrução
formal, verifica-se que a versão por ele ofertada em sede policial possui certa verossimilhança.
Ademais,  não  há  nos  presentes  autos  prova  mínima  de  que  ele  tinha  ciência  da  fraude
engendrada.  As  informações  contidas  em  seu  cadastro  desde  2005  não  se  comprovaram
fraudulentas, além disso, na vistoria realizada pela polícia militar ambiental em seu endereço nada
de irregular  foi  encontrado.  Sem embargo dessas questões,  e sob um viés mais pragmático,
atentando-se para a lista constante do Relatório da Operação Fibra nº 542/2016, denota-se que
algumas das inserções ocorreram há mais de 8 (oito) anos. As mais recentes remontam ao ano de
2012, o que demonstra, por si só, a total inviabilidade de se dar continuidade a qualquer medida
investigativa, de tal sorte que o passar de 8 (oito) anos desde a data dos fatos teoricamente
irregulares  fragiliza  sobremaneira  o  angariar  de  elementos  informativos  acerca  das  condutas
praticadas pelos investigados.'  Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal com relação a J.A.A.S.. Homologação do arquivamento.

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

188. Expediente: JF-SOR-5003714-94.2019.4.03.6110-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 4088/2021 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
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JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 241-A e 241-B, da Lei nº 8.069/90.
Segundo  consta,  em  17  de  novembro  de  2018,  usuário  de  aplicativo  de  compartilhamento
transmitiu arquivo de conteúdo pornográfico infanto-juvenil pela rede mundial de computadores.
Foi deferido pedido de afastamento do sigilo dos dados cadastrais do usuário de conta de e-mail,
bem como dos arquivos por ele armazenados em drive virtual e das mensagens mantidas nas
caixas de e-mail. A empresa Google informou, contudo, que como a conta foi criada na Argentina
e não no Brasil, não havia como fornecer os dados solicitados. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Em que pese os motivos elencados pelo il Procurador quanto a dificuldade de
se obter informações do exterior,  o arquivamento dos autos não atingiria a tutela jurisdicional
suficiente para a conduta que o Brasil,  em tratado internacional,  comprometeu-se a combater.
Nesse caso, seria possível adotar medidas de cooperação internacional, comunicando o suposto
crime  ao  país  cujos  domínios  e  provedores  se  encontrem,  para  que  estes  auxiliassem  na
instrução  da  persecução  penal.  Ressalta-se,  ainda,  que  a  empresa  Google  firmou  Termo  de
Ajustamento de Conduta com o MPF para auxílio nas investigações que tratem dos crimes ora
apurados. Contudo, no caso, tem-se, apenas, um possível primeiro nome e a data de nascimento
em 16/09/1994  do  suposto  autor.  O  aplicativo  utilizado  pelo  autor  da  postagem é  acessado
apenas pelo fornecimento de e-mail, sem a necessidade do fornecimento de qualquer outro dado
de  identificação.  Os  IP's  de  acesso  apontaram para  duas  pessoas  diferentes,  residentes  na
mesma cidade, mas que em nada se assemelham ao possível usuário ora procurado, visto que,
segundo informações dos bancos de dados da Polícia Federal, os identificados teriam nascido
nos anos de 1961 e 1971. Ainda sim, foram então levantados os dados dos usuários ligados aos
IP's,  porém,  não  foi  identificada  conexão  entre  eles  com  a  Argentina.  Em  seguida,  foram
realizadas pesquisas no Sistema de Tráfego Internacional, que não indicaram a saída de qualquer
deles do país. Embora relevante o tema e os fatos reportados, verifica-se que, no caso, não foram
localizados  indícios  mínimos  de  quem  seriam  o(s)  autor(es)  das  postagens  criminosas.
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).

189. Expediente: SUJ/PHB/PI-1000086-
73.2021.4.01.4002-INQ - Eletrônico 

Voto: 4141/2021 Origem:  SJUR/PRM-PI  -  SETOR
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Uso de Carteira Nacional de Habilitação '  CNH irregular durante fiscalização
efetuada pela Polícia Rodoviária Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
instrução  revelou  que a CNH é verdadeira,  embora  tenha  sido  cancelada posteriormente por
medida administrativa,  não produzindo mais os  efeitos  aos  quais  se  destina.  A irregularidade
administrativa  não  tem implica  na  falsidade  do  documento,  uma  vez  que  as  informações  ali
constantes não deixaram de ser verdadeiras após o cancelamento da via. Conforme ressaltado
pelo Procurador da República oficiante, 'o uso posterior de documento cancelado ' apresentado
fora de sua destinação específica -  não configura uso de documento falso'.  Homologação do
arquivamento.

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

190. Expediente: 1.00.000.014381/2021-91 - Eletrônico Voto: 4077/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Fiscalização que aponta indícios de submissão
de D.P.F. à condição análoga a de escravo, em virtude de ter sido alojado no baú de caminhão
localizado nas imediações da feira do produtor rural de Planaltina. Promoção de arquivamento.
Argumento, em síntese, de que: 'Após a leitura dos termos de entrevistas e demais documentos
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juntados aos autos, o que resta patente é que todos os envolvidos, inclusive os empregadores,
são pessoas humildes, não sendo verificado por parte deles um objetivo de cometer qualquer
crime. De modo absolutamente relevante para um juízo de subsunção, os possíveis responsáveis
nunca opuseram limitação à liberdade do Senhor D' Mais do que isso, a dita vítima afirmou ter
interesse  em ficar  naquelas  condições'  Não  há  relatos  de  restrição  à  liberdade,  as  pessoas
conheciam os familiares da vítima e o arranjo laboral precário era absolutamente voluntário e fruto
da  miserabilidade  de  todos  os  envolvidos.  Nesta  esteira,  a  despeito  da  precariedade  do
alojamento onde se encontrava o Senhor D' e do descumprimento de diversos itens da legislação
trabalhista, tais circunstâncias, no caso dos autos, não possuíram o condão de tipificar a infração
penal,  eis  que não puseram em risco o  bem jurídico tutelado pela  norma penal,  qual  seja  a
liberdade pessoal e a dignidade da pessoa humana.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em
que, a despeito das condições ruins do alojamento, não houve comprometimento à dignidade do
trabalhador. 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).

191. Expediente: 1.03.000.001050/2021-80 - Eletrônico Voto: 4132/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª
REGIÃO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  encaminhada  por  particular  relatando  que  candidato  a  vice-
prefeito de Valinhos/SP teria apresentado declaração de bens com valores incorretos, pois os
imóveis foram declarados no valor de apenas 30% de seu valor real. Possível crime de falsidade
ideológica eleitoral (Código Eleitoral, art. 350). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Verifica-se que no site do TSE consta que o registro de candidatura do candidato foi indeferido e
não há, por ora, notícia do processo de prestação de contas. Há, também, a informação de que o
candidato declarou possuir cerca de 8 (oito) lotes de terrenos e 6 (seis) imóveis, sem informações
adicionais.  Além do alegado na  representação,  o  manifestante  não  colacionou nenhum outro
elemento  capaz  de  indicar  possível  prestação  de  informação  falsa  relevante  por  parte  do
candidato. O fato de o valor, no seu entender, estar abaixo do real não indica, por si só, a prática
de crime. Inexistência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Representante
cientificado do arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

192. Expediente: 1.11.000.000092/2021-21 - Eletrônico Voto: 4417/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Relato de que advogado omitiu, em uma ação judicial, herdeiros na divisão do
levantamento dos valores pagos em favor de um servidor falecido, o que resultou no saque de
valor além do que lhe era devido, equivalente a 50% do valor total da sentença, sendo que era
cabível apenas 25% do montante total. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Os
elementos informativos não evidenciam conduta penalmente relevante.  A infração em questão
limita-se à esfera cível. Infringência aos deveres previstos no art. 77 do CPC. Conduta sujeita às
sanções  previstas  no  art.  81  do  CPC (litigância  de  má-fé).  Possibilidade,  ainda,  de  punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Subsidiariedade do Direito Penal. Homologação
do arquivamento.

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

193. Expediente: 1.11.001.000528/2019-58 - Eletrônico Voto: 4321/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE

108/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado para apurar  suposto crime de estelionato  em
detrimento do INSS, cometido mediante saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito
do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que foi firmado, e
posteriormente homologado, acordo de não persecução penal com o investigado. Ausência de
razão para o prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

194. Expediente: 1.13.000.000431/2021-03 - Eletrônico Voto: 4196/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de que o ora noticiado simula ter problemas psicológicos na intenção de obter
benefício previdenciário de forma indevida. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese,
de que: 'No laudo apresentado pelo Ministério da Saúde' consta que a condição médica de H' teve
início em 1992 e que ele foi considerado `filho maior inválido' por três diferentes médicos. Logo,
não só a existência do laudo, mas a assinatura dele por três médicos imprimem alta credibilidade
na informação prestada de que H' é de fato doente' Ainda, em laudo pericial recente' emitido por
uma  quarta  médica  que  acompanha  o  caso  desde o  ano  de  2016,  notam-se  aspectos  mais
detalhados sobre  a  condição  médica  de H'  e  como ela  afeta  sua  vivência'  Além dos  laudos
periciais expedidos, foi comprovada e determinada em juízo' interdição parcial de H', outro fator
que corrobora suas capacidades reduzidas. Em suma, quatro médicos distintos atestaram que H'
é esquizofrênico. A quarta médica o acompanha, inclusive, desde 2016. Portanto, tudo leva a crer
que H' é de fato incapaz.' 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).

195. Expediente: 1.14.000.001181/2021-83 - Eletrônico Voto: 4082/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Ofício encaminhado pela  Superintendência Regional  do Trabalho e Emprego
(SRTE) da Bahia  com o intuito  de apenas informar e  solicitar  a  participação deste  Ministério
Público Federal (MPF) em operação que seria realizada nas datas de 17.05.2021 a 21.05.2021,
em Salvador, para identificar possível existência de trabalho em condições análogas à de escravo
e tráfico de pessoas. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que no ofício a
indicação para a participação na mencionada operação na verdade era direcionada ao Ministério
Público do Trabalho.  Ainda sim, a SRTE/BA foi  oficiada para prestar esclarecimentos sobre a
operação. Em resposta, o MPF foi informado de que houve o resgate de dois trabalhadores, os
relatórios de fiscalização ainda estão em curso e, concluídos, serão encaminhados ao MPF para
providências.  Inexistência,  por  ora,  de  elementos  que  justifiquem  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

196. Expediente: 1.14.003.000187/2021-11 - Eletrônico Voto: 4328/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  encaminhado pela  Agência  Nacional  do Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombustíveis (ANP) comunicando a prática de infração administrativa por parte de empresa
que teria deixado de I) apresentar as notas fiscais e o LMC, ou apresentá-los fora do prazo ou
com irregularidades; II) cumprir notificação para apresentação do certificado de vistoria do corpo
de bombeiros e da licença ambiental de operação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, incisos VI e IX, da Lei nº 9.847/99.
Fatos já devidamente sancionados na esfera competente, com a cominação de multa no valor de
R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Inexistência de indícios da prática de crime. Precedentes
da  2ª  CCR:  Processo  1.16.000.001457/2020-78,  Sessão  de  Revisão  774,  de  29/06/2020,
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).

197. Expediente: 1.15.000.001541/2021-18 - Eletrônico Voto: 4374/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira,
comunicando  movimentações  financeiras  suspeitas  por  parte  de  uma  pessoa  física.  Suposta
prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98). Revisão de arquivamento (art.
62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que 'não foi possível
constatar a ocorrência de delito federal que possa ser considerado antecedente à lavagem de
dinheiro.  Inclusive,  a  Receita  Federal  declinou  que  não  tem  interesse  fiscal  na  situação  da
investigada R. C. G. F., sendo portanto inadmissível se falar em crime material contra a ordem
tributária, a teor do disposto na Súmula Vinculante n.º 24 do STF. De outra ponta, cumpre registrar
que o RIF em apreço também foi difundido ao Ministério Público do Estado do Ceará ' MPCE,
motivo pelo qual a ele incumbe a atribuição de apurar eventual lavagem de dinheiro em que o
crime  antecedente  seja  da  competência  da  Justiça  Estadual'.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal  na  esfera  federal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

198. Expediente: 1.15.002.000186/2021-31 - Eletrônico Voto: 4416/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 20
da Lei 7.492/1986). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste do
Brasil  '  BNB,  mediante  a  aplicação  em  finalidade  diversa  de  recursos  federais  do  Fundo
Constitucional  de  Financiamento  do  Nordeste  '  FNE  e  amparo  do  Programa  Nacional  de
Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  '  PRONAF.  Informação  de  que  a  beneficiária  não
comprovou  a  aplicação  de  R$  1.800,00  na  finalidade  prevista  em  contrato.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Não constam dos autos informações que indiquem a
utilização de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa. Baixo valor
financiado.  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Precedente  congênere  da  2ª  CCR:
1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021, unânime. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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199. Expediente: 1.15.002.000363/2021-80 - Eletrônico Voto: 4389/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime estelionato previdenciário (CP, art.
171, §3º), por beneficiária que teria obtido o benefício de amparo assistencial no ano de 1997 de
modo irregular.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Embora existam indícios de
autoria e materialidade, não se verifica a utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, tendo em
vista que a investigada está, atualmente, com 95 anos de idade e incluí-la no polo passivo de
eventual ação penal, com a consequente realização de todos os trâmites legais, não se justifica
no presente caso. Ausência de interesse de agir por falta de utilidade de aplicação da sanção ou
outra  medida  penal.  Aplicação  da  Orientação  nº  30  da  2ª  CCR.  Precedente  da  2ª  CCR:
Procedimento nº 1.13.000.003351/2020-11, 788 Sessão de Revisão, de 09/11/2020. Homologação
do arquivamento.

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

200. Expediente: 1.15.002.000428/2020-14 - Eletrônico Voto: 4098/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  aplicação  irregular  de
recurso  público  proveniente  de  financiamento  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura Familiar (PRONAF), concedido por intermédio do Banco do Nordeste. Beneficiária que
não teria  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
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).

201. Expediente: 1.16.000.000502/2021-58 - Eletrônico Voto: 4097/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  por
particular. De acordo com a representante, servidores do INCRA teriam agido, difamando-a, para
que  ela  perdesse  seu  estágio  e  um  emprego  no  governo  do  Distrito  Federal.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notificada  acerca  dos  fatos,  a  representante  não
apresentou nenhuma documentação que corrobore com o alegado inicialmente. Falta de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

202. Expediente: 1.17.003.000103/2021-20 - Eletrônico Voto: 4270/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SÃO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao Cidadão, para apurar possível crime previsto no art. 299 do CP. Segundo o noticiante, o ora
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noticiado teria sido aprovado irregularmente no concurso público para docente do Instituto Federal
do Espírito Santo de 2015/2, 'alegando ser negro ou pardo, o que não me parece ser condizente
com  os  fenótipos  da  pessoa.'  Promoção  de  arquivamento.  Argumento,  em  síntese,  de  que:
'naquela época, quando pairavam dúvidas acerca de qual critério seria utilizado para comprovar
as declarações dos candidatos, o IFES estabeleceu o critério de avaliação da autodeclaração,
solicitando, ainda,  o fornecimento de declaração acompanhada de documentos demonstrando
que o candidato possui miscigenação racial, de maneira a caracterizar que estaria amparado pela
Lei  de  Cotas'  O  representado,  em  obediência  aos  referidos  dispositivos,  apresentou  os
documentos  de  fls',  ou  seja,  declaração  étnico-racial  informando  ser  pardo,  certidão  de
nascimento,  identidade,  Certidão  de  óbito  de  seu  avô  paterno  e  Carteira  de  Habilitação
profissional  do referido  ascendente,  onde consta  `Cor  Parda  Clara'.  O  então candidato  A'  foi
submetido  à  comissão  de  heteroidentificação,  a  qual  analisou  os  documentos  apresentados,
obedecendo-se assim, formalmente, o referido edital.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em
que os critérios elencados no edital para ocupação de vagas destinadas aos candidatos pretos ou
pardos foram obedecidos à época.  Ausência  de elementos mínimos 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).

203. Expediente: 1.19.000.000747/2021-73 - Eletrônico Voto: 4267/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao Cidadão. Relato de que o ora noticiado estaria inscrito irregularmente em vaga do curso de
Medicina, na UFMA, destinada a candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos
que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas.  Promoção  de  arquivamento.  Argumento,  em  síntese,  de  que:  'dos  documentos
constantes nos autos', é possível observar que A', em momento pretérito, já havia obtido laudo e
parecer  favorável  de  avaliação  das  Comissão  da  Perícia  Médica  e  da  Comissão  de
Heteroidenticação, quando da matrícula do curso de Enfermagem, no período letivo de 2020.1,
junto à UFMA. Ademais, a UFMA informou acerca da inexistência de procedimento administrativo
interno referente a cometimento de irregularidade na ocupação de vagas reservada a candidatos
com deficiência autodeclarados pretos e pardos, em desfavor do aludido discente. No caso, do
quanto  se  colheu,  extrai-se  que  o  procedimento  de  matrícula  tramitou  na  UFMA sem que a
instituição  tenha  detectado  irregularidades,  tendo  sido  aprovado  nas  três  comissões  que
compõem o  procedimento  administrativo  próprio  da  universidade  para  o  tipo  de  vaga',  quais
sejam,  comissão  da  Banca  Examinadora  de  documentação  básica,  Comissão  de
Heteroidentificação Racial e Banca Examinadora PcD da UFMA. Com efeito, do constante nos
autos até o momento não é possível se extrair elementos que apontem a prática de irregularidade/
fraude por  A'  no ato  da matrícula  para a  vaga no curso de medicina,  destinada a cota  para
candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.' Revisão (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos 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).

204. Expediente: 1.20.004.000350/2020-40 - Eletrônico Voto: 4103/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado pra apurar o óbito de feto de paciente indígena
testada positivo para COVID-19, em razão de suposta omissão médica. Revisão do arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Requisitou-se ao Hospital Regional de São Félix do Araguaia todas as
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informações  pertinentes  ao  atendimento  médico-hospitalar  da  paciente.  Verifica-se  das
informações prestadas que a paciente recebeu atendimento médico durante a gestação, desde o
dia  12/02/2020.  Em 09/06/2020,  em idade  gestacional  avançada  e  em bom estado  geral,  a
paciente recebeu a orientação sobre a necessidade de avaliação obstétrica, devendo avisar a
equipe caso houvesse alteração fisiológica. Em 22/06/2020 familiares da paciente acionaram a
equipe  de  saúde  noticiando  que  ela  estava  com  queixa  de  contração,  momento  em  foram
orientados a ir para hospital,  mas a paciente se recusou. Após, a paciente foi reavaliada pela
equipe de enfermagem, sendo constatado que o feto estava transverso,  momento em que foi
orientada  mais  uma  vez  sobre  a  necessidade  de  atendimento  hospitalar  para  realização  de
cesária  de  urgência,  orientação  aceita.  Diante  dos  agravamentos,  a  parturiente  teve  de  ser
transferida  ao  Hospital  Regional  de São Félix  do  Araguaia  para  avaliação  e  conduta  médica
especializada e, em atendimento de urgência, verificou-se morte fetal. Houve a coleta de sangue
para exames e, como resultado, verificou-se que a paciente estava com SARS-CoV-2. Além disso,
há registros de atendimentos frequentes, bem como visitas domiciliares regulares pela equipe de
enfermagem para monitorar a cirurgia pós-parto, bem como o tratamento para a COVID-19. Após
diligências,  verifica-se  que  inexistem  elementos  mínimos  a  indicar  omissão  médica  no
atendimento  à  indígena.  Ausência  de  indícios  de  crimes.  Carência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

205. Expediente: 1.21.000.000025/2021-61 - Eletrônico Voto: 4084/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Envio  de  Representação Fiscal  para Fins  Penais  '  RFFP indicando possível
prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), pelos responsáveis pelo
Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Oficiada  para  prestar  esclarecimentos,  a  Presidência  do  referido  instituto  informou,  em
síntese, que todas as declarações foram devidamente entregues à Receita Federal,  anexando
documentos para comprovação, havendo uma divergência de interpretação entre o órgão fiscal e
o instituto a respeito das normas que regem os regimes próprios de previdência social, 'no tocante
à  utilização  dos  recursos  previdenciários  que  devem  ser  vertidos  exclusivamente  para  o
pagamento de aposentadoria  e  pensão,  com exceção apenas para a  taxa de administração'.
Conforme ressaltado pelo  Procurador oficiante,  'não houve omissão dolosa de informação ou
prestação de declarações falsas às RFB apta a qualificar a prática do referido delito. Ademais,
constou  da  própria  RFFB  tão  somente  que,  após  análise  dos  Balancetes  de  Receita
encaminhados pelo Município de Campo Grande/MS, a Receita Federal confirmou 'a arrecadação
de receitas que se constituem em fato gerador da obrigação acessória de declarar os valores na
DCTF'.  Ademais,  a  interpretação  (mesmo se  equivocada  ou  favorável)  que  o  agente  faz  da
legislação tributária, sem nada ocultar ao fisco, não configura ilícito penal, podendo o contribuinte
sujeitar-se  à  sanções  administrativas  para  a  correção  e  aplicação  das  normas  adequadas.
Inexistência de indícios de fraude. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Precedente 2ª CCR: 1.25.000.002048/2021-61, Sessão de Revisão 822, de 13/09/2021,
unânime. Homologação do arquivamento.

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

206. Expediente: 1.22.000.002170/2021-49 - Eletrônico Voto: 4159/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível prática dos crimes previstos nos artigos 337- A do Código Penal e art. 1º,
I,  da  Lei  nº  8.137/1990  pelos  representantes  legais  de  pessoa  jurídica  que  teria  contratado
diversos sócios de pessoas jurídicas ('pejotização') com características de contrato de emprego,
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visando o não recolhimento das contribuições patronais previdenciárias e as contribuições sociais
para outras entidades ' terceiros. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Informações
de que a) foi ajuizada execução fiscal para discussão do débito; e b) a empresa garantiu a dívida
mediante apólice de seguro-garantia. Tais as circunstâncias, assiste razão ao membro do MPF
oficiante ao alegar que 'a oposição de embargos à execução fiscal mediante o oferecimento de
garantia  apta  a  quitar  o  montante  integral  do  débito  possui  dois  desfechos  possíveis:  a)  a
procedência da ação, acarretando a anulação, total ou parcial, do crédito tributário discutido; e b)
a improcedência, total ou parcial, com a consequente utilização da garantia, nos termos do art. 32,
§ 2º3, da Lei nº 6.830/1980, para quitação integral da dívida e extinção da punibilidade. Em ambas
as  situações,  a  consequência  necessariamente  é  o  óbice  à  persecução  penal,  quer  pela
atipicidade  em razão  da  desconstituição  do  crédito  tributário  pela  Justiça  (o  que  implica  na
aplicação da súmula vinculante 24), quer pela extinção da punibilidade pelo pagamento do débito,
nos termos do art. 83, § 4º da Lei 9.430/1996 e art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003, já que ainda
não há ação penal em curso'. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Precedentes
2ª  CCR:  NF  1.25.008.000121/2021-90,  Sessão  de  Revisão  811,  de  08/06/2021,  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).

207. Expediente: 1.22.005.000015/2021-48 - Eletrônico Voto: 4078/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício enviado pelo juízo da 3ª Vara do
Trabalho  em  Montes  Claros/MG.  Informações  de  determinado  advogado  teria  deixado  de
resguardar os interesses de seu cliente em uma ação trabalhista. Possível crime de patrocínio
infiel. CP, art. 355. Promoção de arquivamento. Argumento, síntese, de que: 'No caso em questão,
F', em recurso ordinário não requereu o afastamento da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios e nas contrarrazões apoiou o determinado na sentença em relação ao pagamento
dos honorários de sucumbência.  Apesar de tal  conduta,  não é possível  vislumbrar o dolo em
prejudicar  os  interesses  do  seu  cliente'  não  é  possível  afirmar  que  a  postura  adotada  pelo
advogado foi no sentido de se beneficiar, prejudicando a parte a quem representava, até porque
incluiu  nas razões apresentadas fundamento para seu posicionamento,  a  justificar  os motivos
pelos quais demonstrou concordância com o exarado na sentença no ponto sob exame''. Revisão
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  que  apontem para  o  dolo  na  conduta  do
investigado. 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).

208. Expediente: 1.22.013.000151/2021-39 - Eletrônico Voto: 4110/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposto recebimento indevido do benefício de pensão por morte. Promoção
de arquivamento.  Argumento,  em síntese,  de que: 'as irregularidades noticiadas não restaram
confirmadas,  visto  que  o  próprio  INSS  constatou,  após  apuração  interna,  que  o  benefício
concedido  a  T'  é  regular.  Nesse  contexto,  considerando-se  que  inexistem irregularidades  na
concessão do benefício a T', forçoso reconhecer que não há mais qualquer fato a ser investigado,
pelo que as investigações não merecem prosseguir.' 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).
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209. Expediente: 1.22.026.000062/2020-62 - Eletrônico Voto: 4373/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  caça
clandestina, destruição de área de preservação permanente e porte ou posse irregular de arma,
supostamente  ocorridos  em  um  projeto  de  assentamento.  Promoção  de  arquivamento.
Homologação  pela  4a  CCR/MPF  quanto  aos  crimes  ambientais.  Remessa  dos  autos  à  2a
CCR/MPF para análise do arquivamento no que se refere ao crime previsto na Lei 10.826/2003.
Revisão  (art.  62,  IV,  da  LC  75/93).  Segundo  consta,  houve  apreensão  de  uma  espingarda
cartucheira,  calibre 36,  sem marca definida e desmuniciada na casa de um dos investigados.
Consta, ainda, informação de que se trata de uma arma velha e estragada. Conforme decisão do
STJ, 'A Sexta Turma desta Casa, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a
aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo
que a ínfima quantidade de munição apreendida, aliada à ausência de artefato bélico apto ao
disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública' (AgRg no AREsp 1797399/MG,
Sexta Turma, DJe 02/06/2021). Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado no caso concreto.
Homologação do arquivamento.

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

210. Expediente: 1.23.000.001294/2020-99 - Eletrônico Voto: 4329/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de redução à condição análoga a
de escravo (CP, art. 149) em uma serraria. Revisão do arquivamento (LC/93, art. 62, IV). Segundo
consta, os fatos indicam possíveis indícios de prática do crime previsto no art. 149 do CP, todavia,
segundo informado pela própria Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo
(DETRAE), a ação fiscal ainda não foi encerrada. Esclareceu, ainda, que todos os relatórios das
fiscalizações  estão  sendo  encaminhados  trimestralmente  ao  MPF  por  meio  da  Coordenação
responsável pelo tema. Necessidade de se aguardar a efetiva conclusão da ação fiscalizatória,
com a emissão de relatório circunstanciado, formulado pela equipe competente, para dar início ao
desenvolvimento  da  investigação  criminal.  Inexistência,  por  ora,  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).

211. Expediente: 1.23.008.000175/2021-20 - Eletrônico Voto: 4254/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de redução à condição análoga a de escravo (CP, art.
149).  Revisão  do  arquivamento  (LC/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foram  colhidos
elementos que indiquem a existência de trabalhadores em condições degradantes, submetidos a
trabalho forçado ou sujeitos a violência ou coação por parte do empregador. Verificou-se, ainda,
que, em que pese as instalações inadequadas, os empregados possuíam folga durante a semana/
intrajornada  e  transporte  para  a  cidade,  inexistindo,  por  parte  do  empregador,  retenção  de
documentos ou registros de dívidas em razão da utilização dos bens essenciais da propriedade.
Força-Tarefa realizada pro MPT que, após fiscalização, realizou termo de ajuste de conduta para
pagamento  de  todos  os  direitos  devidos  aos  trabalhadores,  além de  dano moral  individual  e
coletivo. Adoção das providências cabíveis e necessárias para a correção das irregularidades.
Inexistência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

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

212. Expediente: 1.25.000.002791/2021-11 - Eletrônico Voto: 4247/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR IRRISÓRIO DOS TRIBUTOS ILUDIDOS
(R$  105,42).  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime
de  descaminho,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  mercadoria  de  origem  estrangeira  '
SMARTWATCH (RELÓGIO INTELIGENTE)  XIAOMI  '  sem a devida  documentação de regular
importação, por pessoa jurídica. 2. Mercadoria avaliada em R$ 244,60 e tributos federais iludidos
(II + IPI) no valor de R$ 105,42. 3. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 5. Apesar de
constar o registro de outro procedimento administrativo anterior à presente autuação nos últimos
cinco anos ' cujos tributos foram calculados em R$ 1.566,40 ' observa-se que o valor dos tributos
iludidos,  no caso concreto,  é irrisório (R$ 105,42),  o que justifica a aplicação excepcional  do
princípio  da  bagatela,  principalmente  considerando  a  decretação  do  perdimento  do  bem.  6.
Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 7. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS.

213. Expediente: 1.25.000.002848/2021-81 - Eletrônico Voto: 4238/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Envio  de  Representação Fiscal  para Fins  Penais  '  RFFP indicando possível
prática de crime contra a ordem tributária (art.  1º,  I,  da Lei 8.137/90), pelos responsáveis por
cooperativa de medicina. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Nota-se dos autos que
a representada requereu a extinção por compensação do IRRF devido (na condição de fonte
pagadora)  com o IRRF retido (na condição de beneficiária  do pagamento),  o que só não foi
acatado  porque  não  observado  o  procedimento  previsto  em  Instrução  Normativa.  A própria
fiscalização reconheceu que haveria o direito à compensação, mas ressaltou a não observância
do  procedimento  adequado.  A matéria  também foi  objeto  de  recurso  voluntário  em processo
administrativo, julgado improcedente igualmente apenas porque não observado o procedimento.
Verifica-se que o não pagamento do tributo decorreu do entendimento da representada de que
estaria legalmente autorizada a efetuar a compensação da forma que o fez; inexistindo elementos
que apontem para a intenção de deixar de recolher o tributo aos cofres públicos. A interpretação
(mesmo se equivocada ou favorável) que o agente faz da legislação tributária, sem nada ocultar
ao fisco, não configura ilícito penal, podendo o contribuinte sujeitar-se à sanções administrativas
para a correção e aplicação das normas adequadas. Inexistência de indícios de fraude. Ausência
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:
1.25.000.002048/2021-61,  Sessão de Revisão 822, de 13/09/2021, unânime. Homologação do
arquivamento.

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

214. Expediente: 1.25.000.002971/2021-01 - Eletrônico Voto: 4083/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Envio de Representação Fiscal para Fins Penais ' RFFP contra a Ordem dos
Advogados do Brasil ' OAB/PR, por suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da
Lei 8.137/90). Segundo consta, a OAB teria informado, no período de julho/2012 a junho/2014,
alíquotas de RAT em 1%, quando deveria ter declarado 3% em virtude da classificação de sua
atividade econômica principal. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O crédito tributário
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foi  definitivamente  constituído  em  29.10.2020.  Esgotada  a  esfera  administrativa,  a  OAB/PR
ajuizou ação declaratória, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do
crédito tributário até ulterior decisão definitiva. Verifica-se da ação judicial que a OAB apresentou
argumentos plausíveis para defender a interpretação tributária que julgou corretamente aplicável
ao seu caso, tanto que a liminar foi deferida. Conforme ressaltado pelo Procurador oficiante 'a
interpretação (mesmo se equivocada ou favorável) que o agente faz da legislação tributária, sem
nada ocultar ao fisco nos documentos ou livros fiscais, não perfaz a conduta de sonegação fiscal.
Pode até submetê-lo à sanção administrativa após a instauração de processo fiscal,  mas não
condenação por crime tributário'. Inexistência de indícios de fraude. Ausência de justa causa para
o prosseguimento da persecução penal. Precedente 2ª CCR: 1.25.000.002048/2021-61, Sessão
de Revisão 822, de 13/09/2021, unânime. Homologação do arquivamento.

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

215. Expediente: 1.29.000.002854/2021-90 - Eletrônico Voto: 4109/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  recebimento  indevido  do  benefício  do  Bolsa
Família. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'o Parecer [Social] aponta
não ser possível constatar má-fé de L' ao não efetuar a atualização de seu cadastro, uma vez que
a variação de renda e domicílio seria uma realidade dos beneficiários do Programa Bolsa Família.
Assim, uma vez inexistente a materialidade delitiva, e que não se pode afirmar com a necessária
certeza a existência de dolo da agente na prática eventual prática delituosa, caso tivesse ocorrido,
a conduta deve ser considerada atípica impondo-se o arquivamento do expediente.' 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).

216. Expediente: 1.30.001.000608/2021-72 - Eletrônico Voto: 4099/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestações apresentadas em Sala
de Atendimento ao Cidadão, noticiando a suposta ocorrência do crime tipificado no art. 20 da Lei
7.716/89, tendo em vista conversa travada entre participantes do Big Brother Brasil 21 em que, em
tese, trataram com deboche o orixá Xangô. Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'muito
embora  o  diálogo  travado  possa  ser  considerando de  mau gosto,  não  houve,  por  parte  dos
interlocutores,  conduta  revestida  do  dolo  de  praticar,  induzir  ou  incitar  a  discriminação  ou
preconceito  de  religião.  Ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  não  há  que  se  falar  em
materialidade delitiva''. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dolo não evidenciado. Falta de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

217. Expediente: 1.30.001.003736/2021-78 - Eletrônico Voto: 4163/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  em virtude  de  representação  encaminhada  por  um  professor  do
Instituto Federal do Rio de Janeiro ' IFRJ, com o escopo de apurar a suposta prática do crime de
desacato (CP, art. 331), perpetrado por determinada aluna. Consta que, em 26/08/2021, o docente
encaminhou link de acesso à aula por meio do grupo da disciplina, no aplicativo WhatsApp. A
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aluna noticiada teria respondido a mensagem do professor com a seguinte frase: 'Aii q vontade de
socar a cara desse professor'. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'O
elemento subjetivo do crime de desacato é o dolo, consistente na vontade consciente de praticar a
conduta prevista no tipo penal, com o conhecimento de que se está diante de funcionário público
e que este se encontre no exercício de sua função ou em razão dela. Assim é que, da análise dos
autos, bem como do contexto em que foi tecida a ofensa, verifica-se que inexiste dolo específico,
agindo a aluna, ao que tudo indica, com animus narrandi ou animus criticandi,  culminando na
atipicidade da conduta.' 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).

218. Expediente: 1.30.005.000272/2021-16 - Eletrônico Voto: 4391/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela 3ª Vara do Trabalho de Niterói noticiando possível crime
de desobediência (CP, art. 330), pelo gerente-executivo do INSS, por ter deixado de atender um
pedido de informações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos
que  o  mandado  foi  entregue  ao  representado  uma  semana  antes  do  início  das  restrições
decorrentes  da  pandemia  da COVID-19,  que  demandaram intensa  reorganização  dos  órgãos
públicos para viabilizar o trabalho remoto. Como bem pontuado pelo Procurador oficiante 'não se
imagina que o gerente-executivo do INSS tivesse qualquer motivo para dolosamente descumprir a
singela  notificação.  Parece  claro,  de  antemão,  que  as  dificuldades decorrentes  do  início  das
restrições da pandemia, que impactaram as atividades dos órgãos públicos como o INSS, retiram
qualquer possibilidade de haver uma conduta típica de desobediência no caso'. 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).

219. Expediente: 1.33.003.000356/2021-50 - Eletrônico Voto: 4240/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita  por
representante legal  de empresa privada que,  em execução fiscal,  deixou de  disponibilizar  os
valores relativos à 5% do faturamento diário da empresa, a fim de que o débito fosse adimplido.
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notificado para esclarecer os fatos, o investigado
informou que a empresa passa por dificuldades financeiras graves e que não possui condições de
efetuar o pagamento dos débitos tributários. Acrescentou, ainda, que a empresa possui outras
execuções fiscais contra si e que solicitou ao juízo perícia técnica a fim de demonstrar a grave
situação financeira. Relatou, por fim, que está tentando negociar os valores junto à PFN. Nota-se
que as informações expostas pelo investigado, aliadas aos documentos apresentados, indicam
que,  de  fato,  a  empresa  enfrenta  severa  crise  financeira,  impossibilitando  o  pagamento  das
diversas dívidas existentes. Ausência de indícios de dolo do investigado. Adoção das providências
cabíveis  em  outras  esferas  do  direito.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

220. Expediente: 1.33.007.000031/2021-37 - Eletrônico Voto: 4341/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  296,  §1º,  III.
Segundo  consta,  em  22/01/2021,  pessoa  não  identificada,  trajando  máscara  de  proteção
individual com o logotipo do MPF, entrou no hall externo da PRM-Tubarão/SC, realizou diversas
'selfies'  e saiu do local.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  o
representado foi identificado. Ouvido, esclareceu que sempre teve o desejo de trabalhar no MPF,
tendo, inclusive, se candidatado a vagas de estágio remunerado e voluntário, nutrindo grande
admiração pelo órgão. Esclareceu que a máscara não possui o logotipo do MPF, mas apenas uma
identificação,  tendo  sido  confeccionada  pelo  próprio  investigado.  Não  foram  verificados  atos
capazes de demonstrar algum tipo de dano. Conforme ressaltado pelo Procurador oficiante 'se
trata  de  pessoa  que  tem  grande  admiração  pelo  Ministério  Público  Federal,  tendo  tentado
ingressar no quadro de estagiários mediante processo seletivo em que não restou aprovado, de
forma que visando a satisfazer seu ego e talvez buscando prestígio junto à sua família, praticou a
conduta  sob  investigação  de  forma  impensada'.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

221. Expediente: 1.34.001.002031/2015-46 Voto: 4264/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminai  instaurado para apurar  a  ocorrência de eventuais  crimes
contra os direitos humanos no período de repressão à dissidência política durante a ditadura
militar que governou o Brasil de 1964 a 1985, notadamente a morte de J.I.B. militante da Ação
Libertadora Nacional (ALN). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram realizadas
diversas  diligências  para  o  esclarecimento  dos  fatos.  Contudo,  conforme  ressaltado  pelo
Procurador  da  República  oficiante,  'apesar  de parecer  clara  a  autoria  do  crime de  homicídio
qualificado,  ao menos com relação aos sargentos A.M.L.  e  M.A.N.,  conforme já  mencionado,
ambos os agentes se encontram mortos. Até mesmo o Delegado de Polícia R.D., mencionado em
algumas passagens esparsas como um dos responsáveis pela morte de J.I., também já faleceu. O
mesmo ocorre com os médicos peritos C.O.M. e P.Q.R. que determinaram como causa da morte
'hemorragia interna traumática',  conforme versão oficial.  Embora tenham, em tese, praticado o
delito de falsidade ideológica ao inserirem declarações de cunho falso no laudo de exame de
corpo de delito da vítima e omitirem outras que nele deveriam constar, não podem responder pelo
crime por já terem falecido. Vale dizer que os fatos ocorreram em 1970, ou seja, há 51 anos, o que
implica na perda de muitas informações. De outro giro, todas as diligências possíveis para buscar
identificar outros agentes envolvidos nos fatos foram feitas, mas sem sucesso'. Inexistência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

222. Expediente: 1.34.001.007653/2021-17 - Eletrônico Voto: 4317/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra a
noticiante possível prática do delito de abuso de autoridade cometido no âmbito da Ordem dos
Advogados  do  Brasil  da  Seção  de  São  Paulo.  Relata,  em  síntese,  que,  "Por  conta  da
inadimplência com anuidade de estágio, a OAB se recusa a realizar inscrição da requerente, que
está impedida de trabalhar e não consegue auferir renda para quitar a inadimplência". Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que
"não há indícios de uma conduta dolosa com o fim específico de prejudicar a manifestante, de
forma que não há configuração do delito de abuso de autoridade. Ao que tudo indica, trata-se
apenas de uma política do referido órgão. Isso fica mais evidente com a seguinte informação
retirada do sítio  da OAB/SP:  `O inscrito  que  não efetuar  o  pagamento da contribuição anual
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obrigatória terá os serviços disponibilizados pelo OAB-SP suspenso e estará sujeito a cobrança
por meio de Cartório, Ação Judicial e representação junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ter
cometido infração prevista no EAOAB, Lei Federal 8.906/94. As sanções disciplinares podem ser
censura,  suspensão,  exclusão  e  multa,  nos  termos  previstos  no  Estatuto.'".  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

223. Expediente: 1.34.001.007883/2021-78 - Eletrônico Voto: 4319/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  330  do  CP.
Informações de que os ora noticiados, apesar de intimados, não compareceram à Procuradoria do
Trabalho da 2ª Região para prestar esclarecimentos nos autos de um Procedimento Preparatório,
instaurado para investigar suposta fraude processual em um processo trabalhista. Promoção de
arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'Da leitura das cópias encaminhadas, fica claro
que os reclamantes foram intimados para apresentar esclarecimentos acerca de informações que
poderiam ser  utilizadas na propositura de ação civil  pública contra eles mesmos. Ora,  se um
investigado  não  está  obrigado  a  comparecer  perante  a  autoridade  judiciária  ou  policial,  para
prestar esclarecimentos sobre ilícitos penais, em decorrência do direito constitucional ao silêncio,
com muito mais razão não estará também obrigado a comparecer para prestar esclarecimentos
ao Ministério Público do Trabalho, onde são apuradas irregularidades restritas à seara do Direito
Laboral.'  Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventual  requisição  de  colaboração  do  próprio
investigado  para  apuração  de  fato  que  poderia  lhe  ser  imputado  como  ilícito.  Direito  à  não
autoincriminação. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR: NF 1.34.001.004963/2020-91,  Sessão de Revisão nº  778,  de 17/08/2020,  unânime;  NF
1.35.000.000446/2020-15, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, 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).

224. Expediente: 1.34.001.008178/2021-98 - Eletrônico Voto: 4101/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por provedor de acesso à internet, em virtude da
formalização de Termo de Compromisso de Integração Operacional firmado com o MPF, relatando
que determinado usuário teria postado em sala de bate-papo o seguinte anúncio: 'vendo vídeo de
garotinhas e tenho de menino também...só chama quem tiver grana não é barato'. Revisão do
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV). Verifica-se dos autos que, embora lamentável o teor do
anúncio, não houve o compartilhamento de imagens ou vídeos de cunho pornográfico envolvendo
criança  ou  adolescente,  conforme  determinação  legal  prevista  no  art.  241-E  do  ECA.
Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das
investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

225. Expediente: 1.34.006.000615/2021-85 - Eletrônico Voto: 4113/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por passageiro de
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voo doméstico que foi selecionado no canal 'nada a declarar' mas, após fiscalização, foi localizada
a quantia de U$ 49.900,00, equivalente a R$ 271.591,84. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Foi liberada à representada o valor de U$ 1.800,00 (equivalente a R$ 10.163,52) por
força do art. 65, §1°, II, da Lei nº 9.069/95 e art. 778, §§1° e 3°, do Decreto nº 6.759/09. O valor
restante foi retido. A falta da Declaração de Porte de Valores (e-DPV), por prejudicar a fiscalização
e arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme
consta  do  §3º  do  artigo  65  da  Lei  nº  9.069/95.  No  caso,  o  investigado  não  apresentou  a
necessária Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV), e não preencheu a Declaração de
Bagagem Acompanhada (DBA), simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a declarar'.  Não
tendo  sido  feita  a  declaração  em  e-DPV,  ou  preenchida  e  apreendida  a  DBA,  não  restou
configurada a materialidade do crime de falsidade ideológica. Ademais, tem-se que a entrada de
dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura conduta típica, tratando-se de
infração  administrativa,  com  previsão  de  sanções.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR:  JF-RO-1000434-88.2021.4.01.4100-IP,  804ª
Sessão Ordinária, de 12/04/2021, unânime. Homologação do arquivamento.

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

226. Expediente: 1.34.006.000654/2021-82 - Eletrônico Voto: 4149/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  procedimento  encaminhado pelo  Ministério  Público  do
Trabalho '  MPT de Mogi das Cruzes,  a fim de apurar  a notícia de que duas funcionárias de
determinada empresa solicitaram a suspensão do contrato de trabalho a pedido do empregador,
com base na Medida Provisória nº 936/2020 (convertida na Lei nº 14.020/2020), entre 16/04/2020
a 14/06/2020, mas continuaram a trabalhar com horário reduzido para 6 horas.  Promoção de
arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'os fatos noticiados demonstram apenas supostas
irregularidades trabalhistas e não trazem, a princípio, elementos que indiquem a prática do crime
de estelionato majorado, previsto no art. 171, caput, e § 3º, CP, ou de qualquer outro crime que
exija a atuação do MPF. Isso porque não há certeza sobre o dolo exigido para configuração da
fraude no crime de estelionato. Além disso, a inobservância das regras relativas à suspensão do
contrato de trabalho no contexto da crise sanitária decorrente da pandemia do COVID-19 há de
ser  solucionado  na  esfera  trabalhista,  suficiente  para  a  tutela  dos  bens  jurídicos  envolvidos.'
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).

227. Expediente: 1.34.006.000665/2021-62 - Eletrônico Voto: 4129/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da representação fiscal para fins penais oriunda da Alfândega
do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto
no art. 299 do CP. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'No caso dos
autos, bem se vê, que A' não apresentou a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV),
simplesmente direcionando-se ao canal `nada a declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica
somente teria se caracterizado caso o investigado tivesse declarado na Declaração Eletrônica de
Bens de Viajante (e-DBV) informações falsas ou, preenchida a declaração, não tivesse declarado
a posse de valores em espécie em montante superior a dez mil reais. Não tendo sido feita a
Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e- DBV), não restou configurada a materialidade do
crime de falsidade ideológica' O numerário estrangeiro que a investigada trazia consigo, superior
ao equivalente a dez mil reais totalizando US$ 13.540,00 (treze mil quinhentos e quarenta dólares
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americanos, foi submetido a constrição administrativa em sua parte excedente, posteriormente, a
perdimento,  no  âmbito  da  Receita  Federal  do  Brasil.  Assim,  os  fatos  que  deram  ensejo  à
Representação Fiscal para Fins Penais supramencionada, muito embora sejam ilícitos na seara
administrativa, são atípicos para o Direito Penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). A entrada de
dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura conduta típica para o Direito
Penal,  tratando-se  de  infração  administrativa.  Precedente  da  2ª  CCR:  JF-RO-1000434-
88.2021.4.01.4100-IP, 804ª Sessão Ordinária, de 12/04/2021, unânime. Falta de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

228. Expediente: 1.34.006.000690/2021-46 - Eletrônico Voto: 4243/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da representação fiscal para fins penais oriunda da Alfândega
do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto
no art. 299 do CP. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'No caso dos
autos, bem se vê, que a representada não apresentou a necessária Declaração Eletrônica de
Porte de Valores (e-DPV), tampouco preencheu a Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA),
simplesmente direcionando-se ao canal `nada a declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica
somente  teria  se  caracterizado  caso  a  investigada  tivesse  declarado  em e-DPV informações
falsas,  ou preenchido  DBA e não tivesse declarado  a posse  de moeda estrangeira  em valor
equivalente a mais de dez mil reais. Não tendo sido feita a declaração em e-DPV, ou preenchida e
apreendida a DBA, não restou configurada a materialidade do crime de falsidade ideológica' O
numerário estrangeiro que a investigada trazia consigo, superior ao equivalente a dez mil reais foi
submetido a constrição administrativa em sua parte excedente, posteriormente, a perdimento, no
âmbito da Receita Federal do Brasil. Assim, os fatos que deram ensejo à Representação Fiscal
para Fins  Penais  supramencionada,  muito  embora sejam ilícitos na seara administrativa,  são
atípicos para o Direito Penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). A entrada de dinheiro no país sem
a devida declaração, por si só, não configura conduta típica para o Direito Penal, tratando-se de
infração  administrativa.  Precedente  da  2ª  CCR:  JF-RO-1000434-88.2021.4.01.4100-IP,  804ª
Sessão  Ordinária,  de  12/04/2021,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

229. Expediente: 1.34.006.000706/2021-11 - Eletrônico Voto: 4114/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da representação fiscal para fins penais oriunda da Alfândega
do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto
no art. 299 do CP. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'No caso dos
autos, bem se vê, que A' não apresentou a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV),
simplesmente direcionando-se ao canal `nada a declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica
somente teria se caracterizado caso o investigado tivesse declarado na Declaração Eletrônica de
Bens de Viajante (e-DBV) informações falsas ou, preenchida a declaração, não tivesse declarado
a posse de moeda estrangeira em valor equivalente a mais de dez mil reais. Não tendo sido feita
a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV), não restou configurada a materialidade do
crime de falsidade ideológica' O numerário estrangeiro que o investigado trazia consigo, superior
ao equivalente a dez mil reais totalizando € 12.000,00 (doze mil euros) e US$ 4.200,00 (quatro mil
e  duzentos  dólares  americanos),  foi  submetido  a  constrição  administrativa  em  sua  parte
excedente, posteriormente, a perdimento, no âmbito da Receita Federal do Brasil. Assim, os fatos
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que deram ensejo  à Representação Fiscal  para Fins Penais supramencionada,  muito  embora
sejam ilícitos na seara administrativa, são atípicos para o Direito Penal.' Revisão (LC nº 75/93, art.
62, IV). A entrada de dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura conduta
típica para o Direito Penal, tratando-se de infração administrativa. Precedente da 2ª CCR: JF-RO-
1000434-88.2021.4.01.4100-IP, 804ª Sessão Ordinária, de 12/04/2021, unânime. 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).

230. Expediente: 1.34.011.000327/2013-41 Voto: 4102/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar Acordo de Colaboração Premiada firmado
investigado em inquérito policial relacionado à 'Operação Agenda'. Revisão do arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Segundo consta, o colaborar comprometeu-se a restituir aos cofres do INSS os
valores recebidos indevidamente a título de auxílio-doença. O débito do colaborador foi parcelado
e,  posteriormente,  o  INSS informou que  os  termos acordados foram devidamente cumpridos.
Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

231. Expediente: 1.34.023.000115/2021-35 - Eletrônico Voto: 4081/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime em razão da importação de 20
sementes de maconha em junho de 2020 e de compra, no mercado interno, de óleo CBD para
uso pessoal e por indicação médica. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito,
observando, em síntese, a incidência do Enunciado 93/2ªCCR (Na importação de sementes de
maconha, mercadoria proibida que atrai a incidência do crime de contrabando, previsto no art.
334-A do Código Penal, a pequena quantidade, assim considerada até o limite de 25 unidades,
para o plantio destinado ao consumo próprio, induz à mínima ofensividade da conduta, à ausência
de periculosidade da ação e o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento,  razões que
comportam a aplicação do princípio da insignificância à hipótese.) e, no que toca à aquisição de
óleo CBD, 'tendo sido demonstrado que é possível  a aquisição de tais  produtos no mercado
interno'  Não  se  configurando,  pois,  hipótese  de  importação  de  mercadoria  que  dependa  de
registro, análise ou autorização de órgão público competente, resta afastada a possível tipificação
do inciso II do § 1º do art. 334-A do Código 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).

Outras deliberações(Arquivamento)

232. Expediente: JF/CRU/PE-0801126-
98.2020.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 4111/2021 Origem: GABPRM2-LAMAS - LUIZ
ANTONIO  MIRANDA  AMORIM
SILVA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO EM CONSELHO DE CLASSE.
REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART. 62,  IV) E DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO N° 33).  ARQUIVAMENTO QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
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AUSÊNCIA DE DOLO. QUANTO À FALSIDADE, FATO PRATICADO POR PROPRIETÁRIA DE
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE
DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial  instaurado a partir  de representação formulada pelo
Conselho Regional de Enfermagem ' COREN noticiando que duas alunas teriam solicitado registro
profissional perante o conselho mediante a apresentação de diplomas falsos. 2. Promoção de
arquivamento em relação à conduta das alunas (CP, art. 304) e de declínio de atribuições em
relação  à  falsidade  dos  diplomas  (CP,  art.  298).  3.  Ouvidas,  as  investigadas  confirmaram a
apresentação  do  documento,  informando  terem  cursado  a  graduação  de  enfermagem,
apresentando documentos aptos a corroborar suas alegações.  As demais diligências e oitivas
realizadas corroboram a versão apresentada pelas investigadas, havendo, inclusive, notícia de
alunos  que  conseguiram  efetivar  o  registro  nos  conselhos  de  classe.  Verifica-se  que,
possivelmente, os alunos foram ludibriados pelos organizadores do curso, não sendo possível
responsabilizá-los pelas irregularidades praticadas perante o MEC. Ausência de dolo. Carência de
elementos que justifiquem a manutenção do feito. Homologação do arquivamento. 3. Quanto à
possível  falsificação de documento particular,  realizada possivelmente pelos organizadores do
curso nas escolas em que ministraram os cursos. Em que pese se tratar de aparente instituição
particular de ensino superior, verifica-se, no caso, ofensa direta a serviços ou interesses da União.
Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as
instituições  de  ensino  superior  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  integram o  sistema
federal  de  ensino.  4.  A  emissão  de  certificado  de  conclusão  de  curso  de  graduação/pós-
graduação, mais do que uma mera atividade de gestão de instituição de ensino,  refere-se ao
próprio direito à educação. 5. O suposto crime de falsificação transcende as atividades negociais
e de gestão do estabelecimento de ensino superior, violando o sistema de ensino, o que atrai a
competência da Justiça Federal. 6. Portanto, cuidando-se de ato, pela sua natureza, longa manus
do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino superior fixado pelo Conselho
Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal. 7. Precedentes do STF (HC
nº  93.938/SP,  1ª  Turma,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  DJe 23/11/2011) e  da 2ª  CCR (SR/DPF/MG-
00294/2016-INQ,  746ª  Sessão de Revisão,  de 08/07/2019,  unânime).  8.  Considerando que a
conduta  dos  organizadores  do  curso  não  estão  suficientemente  esclarecidas,  o  declínio  de
atribuições mostra-se prematuro. 9. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos
autos  ao  ofício  originário  para  prosseguimento,  facultando-se  à  Procuradora  da  República
oficiante,  se  for  o  caso,  que,  com  fundamento  em sua  independência  funcional,  requeira  a
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.

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

233. Expediente: JF/IMP/MA-1005685-
57.2020.4.01.3701-IP - Eletrônico 

Voto: 4108/2021 Origem:  GABPRM1-CVMSL  -
CECILIA  VIEIRA  DE  MELO  SA
LEITAO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  NA MODALIDADE  TENTADA.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  CRIME  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  PERANTE  A  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA  DE  IMPERATRIZ/MA.  INTERESSE  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato
majorado, na modalidade tentada (CP, art. 171, §3° c/c 14, II). Segundo consta, no âmbito de ação
judicial, o autor pleiteou concessão de aposentadoria rural por idade por meio da apresentação de
documentos  inidôneos.  2.  A Procuradora  da  República  promoveu  o  arquivamento  quanto  à
tentativa do crime de estelionato majorado (art.  171,  § 3º,  do CP) e promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual em relação ao crime de falso, alegando que 'a falsidade
do documento, em decorrência da atipicidade do estelionato judiciário, não encontra crime conexo
sujeito à competência da Justiça Federal'. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR para revisão (art. 62,
IV, da LC 75/1993 e do Enunciado 32 da 2a CCR). 4. Conforme a jurisprudência do STJ, 'não se
admite a prática do delito de estelionato por meio do ajuizamento de ações judiciais, desde que
seja  possível  ao  magistrado,  durante  o  curso  do  processo,  ter  acesso  às  informações  que
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caracterizam a fraude' (AgRg no REsp 1857117/SP, Quinta Turma, DJe 10/06/2020). 5. No caso, o
magistrado  identificou  irregularidades  nas  informações  prestadas,  uma  vez  que  o  autor
apresentou  documentos  incompatíveis  com  dados  verificados  por  oficial  de  justiça,  como  a
divergência entre a data de assento do registro e a que foi atestada na certidão, ausência de
número da Declaração de Nascido Vivo ' DNV e ausência de assinatura do pai, além de possível
fraude na assinatura. Nota-se que as inconsistências foram identificadas no curso da instrução da
ação, tratando-se de documentos absolutamente ineficazes para induzir  ou manter em erro a
justiça  6.  Ainda  segundo o STJ,  'Eventual  ilicitude de  documentos que embasaram o pedido
judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de `estelionato judicial''
(RHC 88.623/PB, Sexta Turma, DJe 26/03/2018). Logo, o fato de a conduta ora em análise não
configurar estelionato judiciário não impede a persecução penal para apurar o falso utilizado na
ação judicial.  7. Na presente hipótese,  a atribuição para apuração do crime de falso cabe ao
Ministério Público Federal, visto que a apresentação do documento contrafeito ocorreu perante a
Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, o que coloca em risco a credibilidade da Justiça Federal,
afetando o seu funcionamento regular. 8. Ademais, aplica-se ao caso o Enunciado 546 da Súmula
do STJ, que assim dispõe: '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'. 9. Interesse federal configurado (art. 109, IV, da
CF). 9. Precedente congênere da 2a CCR: JF-RJ-5099946-21.2019.4.02.5101-*INQ, Sessão de
Revisão 769, de 11/05/2020. 10. Homologação do arquivamento no que concerne ao crime de
estelionato e não homologação do declínio de atribuições quanto ao possível crime de falso.

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

234. Expediente: JF-TO-1000957-82.2021.4.01.4300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4122/2021 Origem:  GABPR4-CARP  -
CYNTHIA  ARCOVERDE  RIBEIRO
PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).
Manifestação  anônima  relatando  uma  mulher  transportava  droga  no  interior  de  um  ônibus
responsável pelo trajeto entre os municípios de Porangatu/GO e Palmas/TO. Recebimento da
promoção de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) como declínio de atribuições (Enunciado nº
33).  Verifica-se  dos  autos  que  não  há  indícios  concretos  de  transnacionalidade  da  conduta,
tratando de possível transporte interestadual de drogas. Aplicação do Enunciado nº 88 da 2ª CCR/
MPF: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes relativos a
entorpecentes, salvo se comprovada a transnacionalidade da conduta'. 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).

235. Expediente: 1.34.001.004997/2021-66 - Eletrônico Voto: 4100/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em ofício remetido por um provedor de internet, em virtude
do Termo de Compromisso de Integração Operacional firmado com a PR/SP, noticiando suposto
crime previsto  no  art.  20,  §2º,  da Lei  n°  7.716/1989,  em razão da publicação  do comentário
'`PEÃO NEGRO': `macaco peão'' em uma sala de bate-papo na internet. Revisão de arquivamento
(art. 62,IV, da LC 75/93). Considerando que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de
bate-papo, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para
análise do  caso  concreto  é  do Ministério  Público Estadual.  Segundo decisão do STF no RE
628.624/MG, 'Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial,  quando o
panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de
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comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas
situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes
da conversa virtual,  bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores
instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado'. Em
caso  similar,  o  STJ  entendeu  que  'A troca  de  conteúdos  ilícitos  por  meio  de  mensageiros
eletrônicos  por  integrantes  de  grupo  específico  não  carrega  a  potencialidade  automática  de
visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a presença de um componente
que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo estrangeiro' (CC 175.525/SP,
Terceira Seção, DJe 11/12/2020). Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento 1.34.001.003887/2021-87, Sessão nº 813, de 21/06/2021,
unânime. 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).

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

236. Expediente: JF/ITJ/SC-5006340-
97.2018.4.04.7208-APE - Eletrônico 

Voto: 4396/2021 Origem: GABPRM4-DAD - DARLAN
AIRTON DIAS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, IV, na forma do art.
71, do Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP
após o recebimento da denúncia. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A,
§ 14, do CPP). 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi
revisada  e  ampliada  a  partir  da  edição  da  Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no  item  8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 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.
Precedentes  do  CIMPF  no  mesmo  sentido:  1.33.005.000076/2021-21,  julgado  na  6ª  Sessão
Ordinária,  em 18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da
República  oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara,  bem como
(re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a).
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237. Expediente: 1.00.000.016775/2021-84  –
Eletrônico
(JFRS/RGR-5004954-30.2021.4.04.7110) 

Voto: 4144/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A
DA LEI Nº 8.069/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA,
NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado  no  âmbito  de  ação  penal  proposta  em face  de  denunciado  pela  prática  do  crime
previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90, por doze vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (fato
1); art. 241-A da Lei 8.069/90, por trinta e sete vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (Fato
2); e art. 241-B da Lei 8.069/90, por quarenta e nove vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
(Fato 3). 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo ressaltando que a
pena mínima dos delitos capitulados na denúncia superam o limite estabelecido no art. 28-A do
CPP.  Além disso,  pontuou  que  a  gravidade  do  delito  e  a  quantidade  de  imagens  indicam a
insuficiência da medida. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do
CPP). 4. No caso específico de fatos envolvendo o crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90,
a 2ª CCR já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP, ressaltando que '' impõe-se registrar
inicialmente que o Brasil  ratificou tratado internacional,  consistente no `Protocolo Facultativo à
Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil
e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta
a preocupação com a `crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras
tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia
Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização
em  todo  o  mundo  da  produção,  distribuição,  exportação,  transmissão,  importação,  posse
intencional  e  propaganda  de  pornografia  infantil'.  A  Constituição  prevê  que  a  `lei  punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º).
Verifica-se, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no armazenamento,
disponibilização  e  transmissão  pela  internet  de  arquivos  de  imagens  e  vídeos  pornográficos
envolvendo crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se
mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput,
do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do
que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da
`condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista na lei
quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em
razão do sexo feminino. Requisito para o acordo não preenchido. Inaplicabilidade do acordo de
não  persecução  penal.  Pelo  prosseguimento  da  ação  penal.'  (Processos  n°s  5001705-
48.2020.4.02.5110 e 5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020). 5.
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput,
do CPP,  uma vez que a medida não se mostra  necessária  e  suficiente  para a reprovação e
prevenção do crime, no caso concreto. Prosseguimento da ação penal.

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

238. Expediente: 1.00.000.017588/2021-18  –
Eletrônico
(JF/SP-5004427-16.2020.4.03.6181) 

Voto: 4372/2021 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. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP.  POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO
PARA  O  ACORDO.  ENUNCIADO  98  DA  2ª  CCR.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL
ESTIPULANDO  VALOR  MÁXIMO  DO  PREJUÍZO  COMO  CONDIÇÃO  PARA  O  SEU
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OFERECIMENTO. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação
penal proposta em desfavor da acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, do CP. 2.
O membro do MPF deixou de oferecer o acordo, alegando que não houve confissão formal e
circunstanciada  por  parte  da  acusada,  bem  como  em  razão  do  prejuízo  ocasionado  (R$
92.959,00) exceder o limite do razoável. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Com relação à confissão formal e
circunstancial  da  infração  penal,  observa-se  que  não  há  óbice  à  sua  realização  durante  a
negociação do acordo de não persecução penal (desde que preenchidos os demais requisitos),
uma  vez  que  somente  nesse  momento  a  investigada  será  informada  sobre  todas  as
consequências de seu ato. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve
ser avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do
tema, dispõe a Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR: '11 Em todos os casos, cabe ao
membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas
cláusulas e  deixando claro  que o acordo  pressupõe a confissão formal  e  circunstanciada da
infração'. No mesmo sentido, o Enunciado 98/2ª CCR. 5. No que se refere ao prejuízo causado,
ao contrário do que previa a Resolução 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta 03/2018 das
2a, 4a e 5a CCR (em sua redação original), a lei não prevê um valor máximo pré-determinado
como requisito para o oferecimento do acordo. Caso satisfeitos os demais requisitos previstos no
art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o pagamento do débito da forma que
entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível
com a infração imputada à ré, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá
seguir seu curso regular. 6. Ressalta-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF analisar a
questão relacionada à eventual impossibilidade de reparação total do dano (inciso I do art. 28-A
do CPP). 7. 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).

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução)

239. Expediente: 1.33.007.000182/2021-95 - Eletrônico Voto: 4105/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO  MPF.  DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO  ÀS  CONDIÇÕES  APRESENTADAS  NA
PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
NORMA QUE  PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO  ÓRGÃO  SUPERIOR  SOMENTE  NA
HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. CASO
EM  QUE  O  ACORDO  FOI  INICIALMENTE  OFERTADO,  TENDO  HAVIDO  DISCORDÂNCIA
APENAS SOBRE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus
foram denunciados pela prática do crime previso no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, em continuidade
delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério Público
Federal. 3. Discordância da defesa de R.J.P.A. quanto à cláusula de pagamento e oferecimento de
contraproposta,  pois,  no  seu  entender,  'as  proposições  concernentes  ao  acordo  não  podem
alcançar valores referentes à reparação do suposto dano causado pelo Réu. Isso porque, tramita
em desfavor do Réu demanda de execução fiscal, tombada sob o nº 5002009-48.2018.4.04.7216,
que  trata  exatamente  do  pagamento  dos  tributos  supostamente  sonegados.  (')  a  hipótese
caracteriza bis in idem, uma vez que se está cobrando o mesmo tributo em duas dinâmicas, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro'. 4. Ao se manifestar, o membro do MPF ponderou
que 'ante a negativa do réu em reparar o dano causado e tratando-se de requisito legal, previsto
no art. 28-A, I, do CPP, não importando a existência de execução fiscal em curso, haja vista que
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não  há  informação  da  extinção  do  crédito  tributário,  o  Ministério  Público  Federal  requer  a
continuação do feito'. 5. Remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 6. O art. 28-A, §14,
do CPP, estabelece que a remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá na
hipótese de haver a recusa do membro do MP em propor o acordo de não persecução penal. 7.
No caso, entretanto, o membro do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP ao denunciado,
observando todos os requisitos previstos no art.  28-A do CPP, sendo que no momento de se
ajustar as condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual inexiste matéria a ser
revisada por este Colegiado. 8. Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos autos
para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não persecução penal pelo membro do
Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, §
14, do CPP, prevê a possibilidade de remessa ao órgão superior  apenas no caso de recusa
ministerial  em  propor  o  acordo.  9.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Processo  n°  5008935-
43.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 784, de 05/10/2020, unânime; Processo n° 5027737-
89.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 784, de 05/10/2020, unânime. 10. Não conhecimento
da remessa e devolução dos autos à origem para adoção das providências cabíveis.

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

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

240. Expediente: JF-GO-1038707-93.2021.4.01.3500-
AUTO - Eletrônico 

Voto: 4401/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.  APREENSÃO DE 250.000  MAÇOS DE CIGARRO DE
ORIGEM  ESTRANGEIRA  SEM  DOCUMENTAÇÃO  LEGAL  DE  IMPORTAÇÃO.  POSSÍVEL
PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCURADOR
DA  REPÚBLICA  OFICIANTE  ENTENDEU  QUE  CIGARRO  NÃO  SE  ENQUADRA  COMO
MERCADORIA PROIBIDA.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  FEDERAL.  PRECIPITADO  AFIRMAR
QUE SE TRATA DE MERCADORIA PERMITIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO SOBRE A MARCA DOS
CIGARROS. REMESSA À 2ª CCR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE
CONTRABANDO.  NECESSIDADE  DE  VERIFICAÇÃO  DA  MARCA  DOS  CIGARROS
APREENDIDOS. CASO SE VERIFIQUE QUE SE TRATA DE MERCADORIA PERMITIDA ESTAR-
SE-Á  DIANTE  DE  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  DE  DESCAMINHO.  ATRIBUIÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  PERSECUÇÃO  PENAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Auto  de  prisão  em
flagrante. Suposta prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, inciso IV, do CP (contrabando); o
investigado  foi  flagrado  mantendo  em depósito  aproximadamente  500  (quinhentas)  caixas  de
cigarro de origem estrangeira sem documentação legal de internalização; 500 caixas de cigarro
correspondem a  250.000  (duzentos  e  cinquenta  mil)  maços  de  cigarro.  2.  O  Procurador  da
República oficiante requereu o arquivamento do feito e o declínio de competência em favor da
Justiça Estadual; entendeu que não restou configurado o crime de contrabando, pois cigarro não
se  enquadra  como  mercadoria  proibida;  entendeu  que  'se  a  mercadoria  for  relativamente
permitida (ou seja, 'mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público
competente' - como no caso dos cigarros), e também não tiver sido importada pelo agente, a
conduta será relativamente atípica quanto a todos os dispositivos do CP, art.  334-A, restando
somente a tipificação subsidiária da regra geral prevista no CP, art. 180, §§ 1º, 2º e 4º (receptação
qualificada)'. 3. Discordância do Juízo Federal; ponderou que 'foram apreendidos carca de 500
caixas de cigarros, mantidos em depósito, não existindo ainda laudo para descrever as marcas da
mercadoria, sendo precipitado afirmar neste momento que se trata de mercadoria integralmente
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permitida no Brasil'; ainda, destacou precedente do STJ no sentido de ser desnecessária a prova
de  transnacionalidade  dos  delitos  de  contrabando  e  descaminho  para  caracterização  de
competência da Justiça Federal. 4. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62, inciso IV, da LC nº 75/93. 5. De fato, os fundamentos declinados pelo Juízo Federal para
discordar do arquivamento mostram-se adequados;  não cabe o arquivamento do feito,  nem o
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.  6. Pelo que consta dos autos,
observa-se a existência de indícios consideráveis da prática do crime de contrabando; como bem
destacou o Juiz Federal, mostra-se prematuro afirmar que se trata de mercadoria permitida no
Brasil, uma vez que, ao que parece, ainda não houve perícia do material apreendido; ao contrário
do que afirma o Procurador da República oficiante, cigarro pode se enquadrar como mercadoria
proibida. Nesse sentido, a jurisprudência do TRF 1: 'A conduta de adquirir, receber, manter em
depósito, expor à venda e vender cigarro de origem estrangeira (marca TE), que não consta da
relação de marcas de cigarros expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
cuja comercialização é permitida em território nacional, configura o crime de contrabando.' (ACR
0013206-29.2013.4.01.3600,  DESEMBARGADORA FEDERAL  MONICA SIFUENTES,  TRF1  -
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 01/09/2017 PAG.). 7. Além disso, a circunstância de a mercadoria
não ter sido importada pelo agente não descaracteriza a prática do crime de contrabando. Nesse
sentido,  precedente do TRF 1:  'Constitui  contrabando a simples manutenção em depósito  de
cigarros  de  origem estrangeira  e  de  importação  e  comercialização  proibida  no  Brasil.'  (ACR
0015533-46.2015.4.01.3803, JUIZ FEDERAL MARCIO SÁ ARAÚJO (CONV.), TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 20/03/2018 PAG.).  8.  Por  fim,  caso se verifique que se trata  de mercadoria
permitida, estar-se-á diante de possível prática do crime de descaminho; situação de importação
de mercadoria permitida sem documentação legal de internalização; a atribuição para persecução
penal  continuará  sendo  do  Ministério  Público  Federal.  9.  Competência  da  Justiça  Federal.
Atribuição do Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. Prosseguimento da
persecução penal no âmbito do Ministério Público Federal.

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

241. Expediente: JF/MG-1062207-64.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4383/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art.
241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que usuário da internet teria baixado e compartilhado
452 arquivos de imagens contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, por meio
de rede P2P (peer-to-peer),  no período de 2018 a 2021. O Procurador da República oficiante
requereu o arquivamento do feito e o declínio de competência em favor da Justiça Estadual de
Minas Gerais,  por entender que não há provas de que imagens de pornografia  infantil  foram
disponibilizados pelo suspeito a qualquer pessoa na internet. Discordância do Juízo da 35ª Vara
Federal Criminal da SJMG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso
IV, da LC nº 75/93. De fato, embora respeitáveis as razões do Procurador da República oficiante,
não cabe o arquivamento do feito  e  o  declínio  de atribuições em favor  do Ministério  Público
Estadual.  Isso  porque  observa-se  a  existência  de  consideráveis  indícios  de  que  houve
compartilhamento, por meio da internet, de arquivos contendo material relacionado a pornografia
infantil. Conforme destacado pelo Juiz Federal, a circunstância que fixai a competência federal
não  é  o  efetivo  acesso  transfronteiriço,  mas  a  potencialidade  de  tal  acesso;  em  redes  de
compartilhamento P2P não há,  em princípio,  como restringir  a mútua troca de arquivos entre
pessoas  do  mesmo  país,  eis  que  os  programas  que  utilizam  dessa  tecnologia  têm alcance
mundial. De fato, a rede P2P ou peer-to-peer é um sistema para compartilhamento de arquivos,
documentos  e  informações  sem  a  necessidade  de  um  servidor  central;  esse  tipo  de
compartilhamento  apresenta  potencial  de  transnacionalidade,  uma  vez  que  a  distribuição  do
material  não acontece de modo restrito,  podendo alcançar usuários fora do território nacional.
Competência da Justiça Federal. Atribuição do Ministério Público Federal. Precedente 2ª CCR:
Auto Judicial nº 1026068-50.2020.4.01.3800; 809ª Sessão Revisão-ordinária; data: 17-05-2021.
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Não  homologação  do  arquivamento.  Prosseguimento  da  persecução  penal  no  âmbito  do
Ministério Público Federal.

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

242. Expediente: JF/JFA-1006534-20.2020.4.01.3801-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4177/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  de  fato,  qualificado,  como  crime
previsto  nos  art.  171,  §  3º  c/c  art.  14,  inciso  II,  do  CP,  assim  descrito:  a  beneficiária  da
complementação de benefício regulada pela Lei nº 8.186/1991, paga pelo INSS e gerida pelo
Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Complementação da Folha do Ministério do
Planejamento, teria sido vítima de tentativa de estelionato, em 02-02-2018, ao receber, por e-mail,
ofício com timbre da Rede Ferroviária Federal S/A ' RFFSA e telefonemas solicitando o depósito
da quantia de R$ 1.450,00 para viabilizar a liberação valores atrasados que a vítima teria direito a
receber.  A Procuradora  da  República  oficiante  considerou  que  os  elementos  de  informação
juntados não permitiram se chegar à autoria do delito. Discordância do Juízo Federal. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Conforme consta
dos autos, foram realizadas diversas diligências na tentativa de identificar a autoria do crime com
base no nome da falsária e do telefone por meio do qual ela entrou em contato com a vítima, tudo
sem sucesso. Oficiado, o Ministério do Planejamento aventou a possibilidade dos dados pessoais
da pensionista terem sido 'vazados' em algum dos estágios compreendidos entre o requerimento
até a implementação do benefício  de complementação, inclusive nas próprias representações
sindicais  da  categoria  dos  ex-ferroviários.  Apurou-se  que  o  telefone  utilizado  pela  falsária  foi
habilitado  em nome de  outra  beneficiária,  que  também foi  vítima  do  mesmo golpe.  Por  fim,
considerando o tempo decorrido dos fatos, bem como todas as diligências empreendidas, não se
vislumbra novas linhas investigativas aptas a revelar os autores da tentativa de estelionato sofrida
pela vítima, que inclusive já faleceu. Ausência de justa causa. Insistência no arquivamento.

Deliberação: 0,00%

243. Expediente: JF/MG-IPL-1062217-
11.2021.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 4388/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art.
241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que usuário da internet teria baixado e compartilhado 78
arquivos de imagens contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, por meio de
rede P2P (peer-to-peer),  no período entre março de 2021 e junho de 2021. O Procurador da
República oficiante requereu o arquivamento do feito e o declínio de competência em favor da
Justiça Estadual de Minas Gerais, por entender que não há provas de que imagens de pornografia
infantil foram disponibilizados pelo suspeito a qualquer pessoa na internet. Discordância do Juízo
da 35ª Vara Federal Criminal da SJMG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art.  62,  inciso IV,  da LC nº 75/93.  De fato,  embora respeitáveis  as razões do Procurador da
República oficiante, não cabe o arquivamento do feito e o declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual. Isso porque observa-se a existência de consideráveis indícios de que
houve  compartilhamento,  por  meio  da  internet,  de  arquivos  contendo  material  relacionado  a
pornografia  infantil.  Conforme  destacado  pelo  Juiz  Federal,  a  circunstância  que  atrai  a
competência federal não é o efetivo acesso transfronteiriço, mas a potencialidade de tal acesso;
em redes  de  compartilhamento  P2P não  há,  em princípio,  como restringir  a  mútua  troca  de
arquivos entre pessoas do mesmo país, eis que os programas que utilizam dessa tecnologia têm
alcance mundial. De fato, a rede P2P ou peer-to-peer é um sistema para compartilhamento de
arquivos, documentos e informações sem a necessidade de um servidor central;  esse tipo de
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compartilhamento  apresenta  potencial  de  transnacionalidade,  uma  vez  que  a  distribuição  do
material  não acontece de modo restrito,  podendo alcançar usuários fora do território nacional.
Competência da Justiça Federal. Atribuição do Ministério Público Federal. Precedente 2ª CCR:
Auto Judicial nº 1026068-50.2020.4.01.3800; 809ª Sessão Revisão-ordinária; data: 17-05-2021.
Não  homologação  do  arquivamento.  Prosseguimento  da  persecução  penal  no  âmbito  do
Ministério Público Federal.

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

244. Expediente: JF/MG-1058912-19.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4218/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 241-A da Lei nº
8.069/90.  Usuário  de  rede  P2P  (peer-to-peer)  baixou  e  compartilhou  cerca  de  48  arquivos
categorizados como de pornografia  infantil,  ao menos entre  02-06-2021 e 04-07-2021. Foram
identificados os dados cadastrais do titular do IP. A autoridade policial representou pela expedição
de mandado de busca e apreensão domiciliar, e autorização judicial expressa para acessar os
dados constantes dos objetos que serão apreendidos, tanto no local da busca quanto para fins de
perícia, e também acesso a armazenamento em nuvem. O Procurador da República oficiante,
tanto  nos  autos  deste  IPL como na  medida  cautelar  associada,  afirmou  que  'Primeiramente,
cumpre esclarecer que no caso em questão não há provas de que imagens de pornografia infantil
foram disponibilizados pelo suspeito a qualquer pessoa na internet. Assim, não foi preenchido, no
caso concreto,  o requisito estabelecido pela Corte Suprema de que a postagem de conteúdo
pedófilo pornográfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso (...)'. Nesse contexto,
invocando precedentes do STF e STJ, requereu o arquivamento dos autos do IPL em relação às
condutas  caracterizadas  como  crimes  federais,  ressalvado  o  disposto  no  art.  18  do  CPP e
requereu seja declinada a competência à Justiça Estadual da Comarca de Uberaba/MG, local dos
fatos, tendo em vista a ausência de indícios da ocorrência de crime que ultrapassa as fronteiras
do  território  nacional,  não  atraindo  a  competência  da  Justiça  Federal.  Discordância  do  Juízo
Federal. Remessa dos autos por aplicação analógica do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei
13.964/2019). Arquivamento indireto. Segundo consta em decisão do STF, 'quando a publicação
de material contendo pornografia infantojuvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e
fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet, a
constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de que a postagem se opera em
cenário  propício  ao  livre  acesso,  como  também  que,  ao  fazê-lo,  o  agente  comete  o  delito
justamente com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, inclusive assumindo o
risco de que indivíduos localizados no estrangeiro sejam, igualmente, destinatários do material. A
potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, mas também
daquele que poderia  ocorrer.  Basta  à configuração da competência  da Justiça Federal  que o
material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no
estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu' (RE 628.624,
publicado no DJe 06/04/2016). Neste caso, a rede utilizada pelo investigado (P2P) permite, em
tese, o compartilhamento de arquivos entre usuários situados em qualquer lugar do mundo; há
notícia  de  compartilhamento  especificamente  por  meio  da  rede  Emule,  que  estava  sendo
disponibilizado pelo investigado a todos os usuários das redes 'P2P' (peer-to-peer)  utilizadas.
Assim, o material contendo imagens de abuso sexual infantil armazenado no computador estava
efetivamente  ao  alcance  de  usuários  residentes  no  exterior,  o  que  demonstra  o  caráter
transnacional da conduta. Interesse federal configurado. Precedentes da 2ª CCR: IPL nº 1014617-
28.2020.4.01.3800, 769ª Sessão Ordinária de 11-05-2020, unânime; 0004839-42.2016.4.01.3816,
721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018, unânime. Atribuição do Ministério Publico Federal para
prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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245. Expediente: JF-PA-1001570-12.2019.4.01.3900-
TCPJE - Eletrônico 

Voto: 4217/2021 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda
falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do CP. Consta dos autos que, em 11-10-2017, o autor do fato,
que estava na companhia de uma mulher desconhecida, comprou um lanche em uma lanchonete
pagou com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) possivelmente falsa. O funcionário da lanchonete
desconfiou e chamou a Polícia. A mulher evadiu-se do local, mas o autor permaneceu, vindo a ser
preso. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, na própria unidade
ministerial,  fundada na ausência de elementos probatórios suficientes que indiquem o dolo do
investigado e aplicação do Enunciado nº 60 desta 2ª CCR; após, cientificou o Juízo. Discordância
do Juízo Federal; entendeu que 'A praxe adotada pelo MPF não tem amparo legal, posto que viola
o art. 28, do CPP. A inovação trazida pela Lei 13964/2019 está com a eficácia suspensa pelo STF
(Medida Cautelar na ADI 6298). Tendo em vista a comunicação do Ministério Público Federal de
que promoveu o arquivamento do presente TCO, com base no Enunciado da 2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão/PGR (ID 588608861), de forma desfundamentada, nada resta a fazer
senão  determinar  a  remessa  dos  autos  dos  autos  à  2ª  CCR  nos  termos  do  art.  28,  CPP'.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Como bem salientou a Procuradora
oficiante, o investigado 'foi flagrado na posse de uma única nota de R$ 100,00 falsificada. As
circunstâncias de sua abordagem e de sua condução policial indicam que desconhecia a falsidade
da  cédula.  Ele  não  resistiu  à  condução  e  colaborou  quando  da  confecção  do  termo
circunstanciado, não se podendo olvidar, ainda, de que o fato aconteceu há quase quatro anos,
sendo muito difícil a obtenção de prova que comprove o dolo em sua conduta'. De fato, a hipótese
comporta  a  aplicação  do  Enunciado  nº  60  desta  2ª  CCR,  segundo  o  qual:  'É  cabível  o
arquivamento  de  procedimento  investigatório  referente  ao  crime  de  moeda  falsa  quando  a
quantidade e o valor  das cédulas,  o  modo que estavam guardadas pelo  agente,  o  modo de
introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo
inviável  ou  improvável  a  produção  de  prova  em sentido  contrário,  inclusive  pelo  decurso  do
tempo.' Insistência no arquivamento.

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

246. Expediente: JF/PR/GUAI-5000004-
97.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 4094/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta conduta ilícita praticada pelo representante legal
de  uma  empresa  executada.  Para  garantia  da  dívida  cuja  satisfação  se  buscava  em  uma
Execução Fiscal, foram penhorados 5% do faturamento da empresa executada, até o pagamento
integral  do  débito.  O  representante  legal  da  empresa  foi  nomeado  depositário,  ficando  ele
encarregado de depositar  o valor  até  o  dia  10 do mês seguinte  ao que o faturamento fosse
apurado. Intimado para comprovar os depósitos, quedou-se inerte. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento com os seguintes fundamentos: (1) considerou ausência de
dolo por parte do investigado; o investigado contava com 92 anos de idade na data da intimação;
(2) informou, à época, que não foi orientado por ninguém que deveria justificar o não recolhimento
das  parcelas  do  faturamento  penhorado,  pois  quem  administrava  a  empresa  era  seu  irmão
falecido.  Discordância do Juízo Federal  por entender que o dolo é matéria a ser apurada na
instrução. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº
75/93.  Segundo  as  informações  contidas  nos  autos,  de  fato,  não  houve  dolo  por  parte  do
investigado  em  não  justificar  o  não  recolhimento  dos  valores  referentes  à  penhora  sob  o
faturamento da empresa. Conforme seu depoimento em sede policial, ele sequer se recorda do
dia da intimação, por ser há mais de 6 anos; a empresa estaria fechada, somente com o CNPJ
ainda ativo; teria passado procuração para que seu filho resolvesse as questões referentes à
execução. Por fim, de acordo com a certidão de penhora, o próprio indiciado informou que seu
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irmão faleceu em 05-02-2017 e que este era quem administrava a empresa, visto que ele só
possuía 1% de participação societária. Ausência de justa causa. Insistência no arquivamento.

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

247. Expediente: JF/PR/GUAI-5001570-
47.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4216/2021 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, § 1º,
inciso  IV,  do  CP).  Fiscalização  realizada  por  agentes  da  Receita  federal  ocorrida  nas
dependências de uma transportadora;  apreensão de mercadorias de procedência  estrangeira,
desacompanhadas de documentação que comprove a sua entrada regular no território nacional,
cerca de 60 garrafas de vinho e champagne, somaram um total de R$ 3.614,00. Tributos iludidos
no valor de R$ 1.405,10. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a
habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o
valor  dos  tributos  iludidos  está  abaixo  daquele  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 empresa envolvida possui outras 20
(vinte) autuações fiscais ocorridas nos últimos 05 anos; isso 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

248. Expediente: JFRS/SLI-5002412-
51.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4312/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, § 1º,
incisos III e IV, do CP). Apreensão, em 06-01-2021, de mercadorias de procedência estrangeira,
desacompanhadas de documentação que comprove a sua entrada regular no território nacional,
em sua maioria de garrafas de bebidas alcoólicas, que somaram um total de R$ 9.078,78. Tributos
iludidos  no  valor  de  R$  5.811,51.  Promoção  de  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV,
da  LC nº  75/1993.  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, o investigado
não tem autuações fiscais anteriores nos últimos 05 anos, já que sua única autuação data de 23-
09-2015. Dessa forma, mostra-se perfeitamente aplicável o princípio da insignificância. Cabimento
do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade  criminosa,  ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de
Coordenação, de 07.05.2018)'. Insistência no 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).

249. Expediente: JF/SP-5005654-07.2021.4.03.6181-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 4282/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
ocorrência  do crime de descaminho (CP,  art.  334).  Apreensão de mercadoria  de procedência
estrangeira  (um patinete  eletrônico),  sem a  necessária  documentação  comprobatória  de  sua
regular  importação,  avaliada  em R$ 3.399,00.  Tributos  iludidos  no montante de R$ 1.699,50.
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação aos responsáveis pela empresa em
nome  da  qual  estava  a  mercadoria,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  Revisão  de
Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos iludidos está
abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$
20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que os responsáveis pela empresa autuada
possuem  outras  39  (trinta  e  nove)  autuações  por  conduta  ilícita  igual  nos  últimos  05  anos
anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído
de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de
reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não
aplicação do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª
CCR  'Aplica-se  o  princípio  da  insignificância  penal  ao  descaminho  e  aos  crimes  tributários
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente
típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa,
ocorrida em períodos de até  5 (cinco)  anos.  (150ª  Sessão de Coordenação,  de 07.05.2018)'.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

250. Expediente: JF/UMU-5005800-45.2019.4.04.7004-
APN - Eletrônico 

Voto: 4314/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: INVIABILIDADE DA PROPOSTA
DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  APÓS  A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DISCORDÂNCIA  DO  TRF/4ª  REGIÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE OFERTA DO SURSIS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR. INSISTÊNCIA
NA  RECUSA  DE  OFERECIMENTO  DA  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO. 1. Ação Penal: denúncia oferecida contra o réu, como incurso no crime previsto no
art. 334, § 1º, inciso II, do CP; no dia 19-02-2019, o réu transportava em um veículo automotor
diversos  produtos  importados  do  Paraguai,  sem  a  documentação  de  regular  importação  e
desembaraço aduaneiro, iludindo tributos (II e IPI) no importe de R$ 27.830,98. 2. Consta dos
autos  que,  ao  oferecer  a  denúncia,  o  membro  do  MPF  se  manifestou,  fundamentadamente
(habitualidade delitiva), sobre a recusa do oferecimento da suspensão condicional do processo ao
réu; a defesa, por sua vez, entendeu pelo cabimento; e o Juízo Federal manteve o entendimento
do órgão do MPF e determinou o prosseguimento da ação penal. 3. A defesa, então, requereu que
o MPF se manifestasse sobre a possibilidade de oferta de proposta de ANPP nos termos do artigo
28-A do  CPP;  o  Procurador  da  República  entendeu pelo  não  cabimento.  4.  Os autos  foram
remetidos a esta 2ª CCR. Na Sessão 786ª Sessão Ordinária de 19-10-2020, a 2ª CCR entendeu
incabível  o  acordo  em  virtude  da  existência  de  conduta  habitual/reiterada.  5.  Encerrada  a
instrução processual, o Juízo Federal proferiu sentença, na qual condenou o réu à pena de 01
(um) ano de reclusão em regime inicial  aberto,  que foi  substituída por uma pena restritiva de
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direitos (prestação de serviços à comunidade). 6. Interposta apelação pela defesa e remetidos os
autos ao TRF4, este converteu o julgamento em diligência e determinou a baixa dos autos para
análise da possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo. 7. O Procurador
da  República  oficiante,  entendeu  ser  inviável  o  oferecimento  de  proposta  de  suspensão
condicional no caso, com os seguintes fundamentos: (1) proferida a sentença condenatória,  o
oferecimento do benefício se encontra precluso; (2) afastou também a aplicação da Súmula n°
337  do  STJ,  uma  vez  que  não  houve  análise  do  mérito  sobre  a  sentença  proferida  e,
consequentemente, não houve decisão desclassificatória do crime ou de parcial procedência da
pretensão punitiva. Remessa dos autos à 2ª CCR, 8. Preliminarmente, cabe sublinhar que o MPF,
ao oferecer a denúncia, já se manifestou, fundamentadamente (habitualidade delitiva), sobre a
recusa do oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu; a defesa, por sua vez,
entendeu  pelo  cabimento;  e  o  Juízo  Federal  manteve  o  entendimento  do  órgão  do  MPF  e
determinou o prosseguimento da ação penal. Desta forma, ocorreu a preclusão, tendo em vista
que a questão foi expressamente suscitada e decidida na fase inicial do processo. Não cabe neste
momento reabrir a questão já decidida. 9. Além disso, esta 2ª Câmara já se manifestou no sentido
de que, no atual estágio da persecução criminal, não se afigura cabível proposta de aplicação da
suspensão  condicional  do  processo.  A oferta  de  medidas  despenalizadoras  deve  ocorrer  no
momento processual adequado: a transação penal, antes de recebida a denúncia; a suspensão
condicional  do  processo,  em qualquer  momento  posterior  à  denúncia  e  antes  de proferida  a
sentença penal condenatória. Dessa forma, a discussão da matéria encontra-se preclusa, haja
vista  a  superveniência  de  sentença  condenatória.  10.  Nesse  sentido,  são  os  seguintes
precedentes  da  2ª  CCR:  IPL  nº  5002848-53.2016.4.04.7116,  Rel.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen,  740ª  Sessão  de  Revisão,  de  13/05/2019,  unânime;  Procedimento  n°
1.00.000.008609/2017-28, Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 683ª Sessão de Revisão, de
31/07/2017; Procedimento n° 1.00.000.016442/2014-26, Rel. José Adonis Callou de Araújo Sá,
622ª Sessão de Revisão, de 22/06/2015; Processo nº 2008.70.11.000167-0, Rel. Carlos Augusto
da Silva Cazarré, 577ª Sessão de Revisão, 24/04/2013. 11. Precedentes do STJ (AgRg no REsp
1758189/SC,  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  Quinta  Turma,  DJe  31/10/2018;  RHC
92.258/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05/03/2018) e do STF (HC 106003, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, public. 07/06/2011; HC nº 86007/RJ, 1ª Turma, Rel.
Min.  Sepúlveda Pertence,  DJ 01/09/2006).  12.  Devolução dos autos ao TRF4, para o regular
prosseguimento do trâmite processual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência na recusa
de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a)
relator(a).

251. Expediente: JF/CHP/SC-IANPP-5008803-
25.2021.4.04.7202 - Eletrônico 

Voto: 4171/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CHAPECÓ

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  -  IANPP.  AÇÃO  EM  FASE
RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA PARA
ANÁLISE  E  PROPOSITURA  DO  ACORDO  EM  GRAU  RECURSAL.  NECESSIDADE  DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal ' ANPP. Ação Penal. Réus condenados pela prática de organização criminosa
(art.  2º  da Lei  n.  12.850/2013) no âmbito  da Operação Comboio (descoberta  de organização
criminosa estruturada para a prática de crime de contrabando nos Estados do Paraná, Santa
Catarina e  Rio Grande do Sul).  2.  O TRF/4ª Região,  no julgamento do recurso de apelação,
determinou  a  remessa  dos  autos  à  1ª  instância,  para  que  o  MPF  se  manifestasse  sobre  a
possibilidade de oferecimento de ANPP em relação aos réus R. V. R., W. C. DOS S., A. C. S. D.,
A. F. e J. T. 3. O MPF manifestou-se pelo não cabimento do ANPP, pois não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do crime, dadas as práticas delitivas graves apuradas no âmbito  da
'Operação  Comboio';  e  por  não  ser  possível  a  viabilidade  do  ANPP após  o  recebimento  da
denúncia. 4. Interposição de recurso pelo réu e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art.
28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, ressalvando entendimento pessoal, é importante registrar que
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a 2ª CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso
da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das
2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC
185.913,  submetido  a  julgamento  pelo  STF,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da  República  se
manifestado no sentido de que "o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata"
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019". 6. Questão de ordem: cumpre observar
que, quanto ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo
em ações penais em fase recursal no TRF, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22-03-2021, em
face do posicionamento do Procurador Geral da República, reformou seu entendimento anterior a
respeito  da  questão  e  decidiu,  à  unanimidade,  pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da
República. 7. Neste sentido, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito
negativo  de  atribuições  pela  AJCA  do  Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República,  que
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC n° 75/93; II) que não há que
se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que
o  MPF  se  manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou  não,  do  ANPP e  III)  ser  da  atribuição  da
Procuradoria Regional da República a análise e eventual propositura do ANPP em grau recursal
no  TRF,  entendimento  também  adotado  pelas  4ª  e  5ª  CCR"s/MPF  (Decisão  505/2020,  CA
526/2020  -  AJCA/GABPGR  "PGR-00484615/2020",  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06).  8.  No  caso  analisado  pelo  Gabinete  do  PGR,  observa-se  da
movimentação processual da Ação Penal n° 5001222-34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento
de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06) que foi  formulada proposta de ANPP pela
Procuradoria  Regional  da República da 4ª  Região e  que o Desembargador  Relator  do TRF4
determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do acusado para que se manifeste sobre tal proposta.
Logo, em outros casos, constata-se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e
judicial de segundo grau. 9. Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2°
Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP
em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro
grau  e  que  aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-IANPP-
5043427-61.2020.4.04.7000,  5ª  Sessão Ordinária,  de 09/06/2021,  unânime).  10.  Ademais,  em
situações análogas (processos em fase recursal),  os membros atuantes nos demais Tribunais
Regionais  Federais  estão  celebrando  normalmente  os  acordos  de  não  persecução  penal,
consoante pode-se observar,  por  exemplo,  de informações levantadas perante a Procuradoria
Regional  da  República  da  1ª  Região  (quadro  anexo).  11.  Estas  circunstâncias,  em face  das
decisões atuais do Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem como em
conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição
para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria
Regional da República. 12. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos
deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No momento oportuno, isto é,
após  eventual  formalização  de  ANPP e  encaminhamento  ao  órgão  jurisdicional,  o  TRF4,  se
mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao Juízo de primeiro grau, para exame e
eventual homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do
acordo,  consistentes  basicamente  nas  negociações,  na  homologação  e  na  execução;  a
participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 13.
Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau.

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

252. Expediente: JF-GRU-5001541-02.2021.4.03.6119-
PRESAN - Eletrônico 

Voto: 4301/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO

137/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I).
RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04
(QUATRO) ANOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME,
NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de ANPP
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime de
tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I). Segundo
consta,  no  dia  14-02-2021,  nas  dependências  do  Aeroporto  Internacional  de  São  Paulo,  em
Guarulhos/SP, a acusada foi presa em flagrante delito, quando estava prestes a embarcar em um
voo com destino  a  Addis  Abeba/Etiópia,  transportando,  para  fins  de  comércio  ou  entrega  de
qualquer forma a consumo próprio ou de terceiros, no interior de um instrumento musical, 4.010g
de COCAÍNA.  A denúncia  foi  recebida  provisoriamente  em 22-02-2021.  2.  A Procuradora  da
República oficiante não ofereceu o ANPP; apresentou os seguintes fundamentos: (1) o ANPP não
é suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime; (2) não preenche o requisito
objetivo de pena mínima inferior a 04 anos; (3) há elementos probatórios que indicam conduta
reiterada ou profissional pelo réu no transporte de drogas (movimentos migratórios); o que indica
a prestação de serviços à organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. 3. A
defesa apresentou recurso; alega, em síntese, que o ANPP é cabível no curso da ação penal; a
pena mínima está dentro do limite previsto em lei, haja vista o disposto no art. 28-A, § 1º, do CPP
e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), por
ser  a  ré  primária  e  com bom antecedentes.  4.  Encaminhamento  dos  autos  à  2ª  CCR,  com
fundamento no art.  28-A, § 14,  do CPP. 5.  No caso, verifica-se que a denúncia classificou a
conduta da acusada no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A pena mínima
cominada ao crime do art. 33 é de 05 anos de reclusão; acrescida da fração mínima da causa de
aumento prevista no art.  40,  inciso I  (1/6  = 10 meses),  totaliza  05 anos e 10 meses.  Assim,
considerada a classificação jurídica feita na denúncia (com base na exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias), observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o
limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 6. O § 4º do art. 33 da
Lei n° 11.343/06 prevê que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a
2/3. A regra prevê os seguintes requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente, a saber:
(1) o agente deve primário, de bons antecedentes; (2) não se dedique às atividades criminosas; e
(3) não integre organização criminosa. No caso, a defesa alega que a ré é primária e não possui
registros de antecedentes criminais. Entretanto, no caso, conforme ressaltou a Procuradora da
República  oficiante,  a  acusada  foi  surpreendida  no  Aeroporto  Internacional  de  Guarulhos/SP
prestes a embarcar para Adis Adeba/Etiópia; trazia consigo e transportava, para fins de comércio
ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou de terceiros, no interior de um instrumento
musical, 4.010g (quatro mil e dez gramas), massa líquida, de cocaína; há elementos probatórios
que indicam a prestação de serviços à organização criminosa voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes. 7. Conforme entendimento do STJ, "a modulação, na terceira fase dosimétrica, da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), encontra-se devidamente justificada, quando o
agente,  conquanto  primário,  sem  antecedentes  criminais  e  sem  comprovado  envolvimento,
estável  e  permanente,  com organização criminosa,  exerce -  na qualidade de `mula"  por  esta
recrutado - a traficância transnacional" (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 8. Inaplicabilidade do instituto do ANPP,
tendo em vista que a pena mínima do crime imputado ao réu na denúncia é superior a 04 (quatro)
anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. Medida que não se mostra necessária e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não preenchimento de requisitos previstos no
art. 28-A do CPP. 9. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.005928/2021-68, julgado na Sessão n°
804, de 12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, julgado na Sessão n° 772, de 04/06/2020;
e  5009813-53.2019.4.03.6119-APN,  julgado  na  Sessão  n°  770,  de  25/05/2020,  todos  à
unanimidade.  10.  Prosseguimento  da  ação  penal.  Devolução  dos  autos  a  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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253. Expediente: JF/JOI/SC-5016968-
64.2021.4.04.7201-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 4386/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
JOINVILLE

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Réu denunciado pela prática do crime
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/1986. O MPF entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP,
tendo em vista que o réu foi beneficiado com suspensão condicional do processo nos Proc nº
00016977-51.2016.8.24.0038 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 08-08-2017. A
defesa se insurgiu; alega que o acusado era réu primário à época dos fatos. Os autos foram
remetidos à 2ª CCR. Conforme a manifestação do Procurador da República oficiante, o réu foi
beneficiado com suspensão condicional do processo em 08-08-2017. Por outro lado, em relação
ao caso, em análise, consta da denúncia, os fatos pelos quais o réu está sendo processado nesta
ação penal se deram em período entre 2015 e 2016. A regra do art. 28-A, § 2º, inciso III, do CPP,
prevê que não é admissível o ANPP quando o agente tiver sido 'beneficiado nos 5 (cinco) anos
anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou
suspensão condicional do processo'. A finalidade da regra é a de impedir o oferecimento do ANPP
ao agente que tenha sido beneficiado com algum dos citados benefícios penais nos últimos cinco
anos, e volte a praticar outro crime posteriormente. O que indica que a adoção de nova medida
despenalizadora não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Assim, não há
óbice para o oferecimento do ANPP. No caso, o benefício de suspensão condicional do processo
ocorreu em 08-08-2017, em momento posterior à data dos fatos (entre 2015 e 2016), ora em
análise. Dessa forma, a rigor, a suspensão condicional do processo foi oferecida após os fatos
criminosos acerca dos quais se pretende celebrar o ANPP. Desta forma, não se aplica a regra
prevista no art.  28-A, § 2°, III,  do CPP. Cabe verificar o preenchimento dos demais requisitos
legais,  no  caso  concreto.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  n°  5019870-70.2019.4.04.7100,
Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. Devolução dos autos ao Juízo de origem
para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.

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

254. Expediente: JF/MG-0001743-62.2019.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 4095/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  ANPP.  Ação  Penal  na  qual  os  réus  foram
denunciados pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, inciso III, c/c art. 29 do CP (redação
da Lei nº 13.008/14). Apreensão de mercadorias estrangeiras (roteadores e cabos de energia para
computador) desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, no
valor de R$ 8.540,00. Tributos sonegados R$ 3.736,25. Instado, o MPF entendeu não ser possível
o  oferecimento  do  ANPP,  uma vez  que  os  elementos  probatórios  indicaram conduta  criminal
reiterada e profissional do réu E.O.P.. A defesa do réu E.O.P. peticionou com base no art. 28-A, §
14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. A regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP
prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser  o  investigado reincidente ou se houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. No caso, como bem apontou o Procurador oficiante,
'em consulta COMPROT, verifica-se a existência de diversos procedimentos administrativos contra
a P. C. DE P. DE P. LTDA (J. C.), de responsabilidade de E. O. P., sendo notório que a prática do
crime de descaminho é realizada de forma reiterada, o que demonstra a habitualidade delitiva'. De
fato,  há  mais  de  13  (treze)  procedimentos  fiscais  em  nome  da  empresa  administrada  pelo
denunciado. Assim, mostra-se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II,
do  CPP);  há  nos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  reiterada.
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
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oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

255. Expediente: JF/MG-1008676-63.2021.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4214/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Réu denunciado pela prática do crime
previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP, em virtude de ter apresentado a Policiais Rodoviários
Federais CNH falsa. Quando do ajuizamento da ação penal, o MPF informou ao Juízo Federal
que restou  frustrada  a tentativa  de celebração  do ANPP com o denunciado,  uma vez que  o
mesmo não foi localizado; não obstante as tentativas frustradas de contato, juntou aos autos seus
termos e informou que o ANPP poderia ser ratificado em audiência designada para instrução ou
outro momento processual. A denúncia foi recebida em 06-05-2021. O réu foi citado e apresentou
resposta  escrita  à  acusação  em 27-07-2021,  por  meio  da  DPU,  e  requereu  que  o  MPF  se
manifestasse sobre o  ANPP.  O MPF recusou o oferecimento do ANPP por entender não ser
possível propor ANPP, quando se trata de ação penal em curso, com denúncia recebida. A defesa
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o
Enunciado 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 se manifestar o
acusado sobre eventual interesse na celebração de ANPP. Ademais, é necessária a participação
do defensor do acusado para negociação e formalização do ANPP (art. 28-A, § 3º, do CPP). Sem
a notificação prévia do defensor, não há que se falar em preclusão da possibilidade de análise do
ANPP no caso concreto. A falta de participação do defensor poderá suscitar eventual discussão
sobre nulidade processual. Verifica-se, ainda, que o denunciado, por meio da DPU, na primeira
oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração do ANPP. Desta
forma, no caso, não ocorre a preclusão. Ademais, importante salientar que o próprio Procurador
oficiante  deixou  em aberto  a  possibilidade  de oferecimento  do  ANPP em momento  posterior.
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador oficiante para consideração do entendimento
firmado 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).

256. Expediente: JF/MG-1020942-19.2020.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 4315/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -  IANPP.  RECUSA DO MPF EM
OFERECER O ACORDO. SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA HABITUAL. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO  PELA DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §14,  DO  CPP.  PROCEDIMENTOS
INDICADOS  PARA  APONTAR  CONDUTA  REITERADA  QUE,  EM  TESE,  OCORRERAM
POSTERIORMENTE  A  CONDUTA  ORA  APRECIADA.  NECESSIDADE  DE  MAIORES
INFORMAÇÕES ACERCAS DOS PROCESSOS QUE O RÉU RESPONDE. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO.
1.  Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  IANPP.  Ação  Penal  na  qual  o  réu  foi
denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, incisos I e V do CP. 2. Consta que o
denunciado foi preso em flagrante no dia 29-09-2014 por transportar em seu veículo cigarros de
origem estrangeira, dentre outros produtos. Foram apreendidas 153 (cento e cinquenta e três)
maços de cigarros da marca San Marino; 301 maços de cigarros de palha das marcas Coyote,
Pito de Palha e Boiadeiro, além de 64 isqueiros a gás da marca Lighter. 3. A denúncia foi recebida
em 06-07-2020. 4. Instado, o MPF defendeu não ser possível o oferecimento do ANPP porque 'o
denunciado responde a duas outras ações penais, uma delas em razão da prática de descaminho/
contrabando (autos nº 0010940-73.2018.8.13.0610), atualmente em curso na Comarca de São
Domingos do Prata/MG, cuja investigação foi objeto de requerimento de declínio de competência
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pelo MPF, o que indica uma conduta criminosa habitual'. 5. A defesa peticionou com base no art.
28-A,  §  14,  do  CPP.  Os  autos  foram  remetidos  à  2ª  CCR.  6.  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. 7. Superada essa questão, a regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o
ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas. 8.No caso, o Procurador oficiante apontou que o réu responde a outras ações
penais,  destacando  o  processo  nº  0010940-73.2018.8.13.0610,  onde  responde,  também,  por
crime de contrabando/descaminho. Contudo, infere-se que tanto a conduta objeto da citada ação
penal, como a da Ação Penal nº 0685327.90.2016.8.13.0024, dizem respeito a crimes cometidos
após a infração penal ora apreciada. 9. Contudo, nesse ponto, a mera inferência não é suficiente
para embasar a decisão pela possibilidade do ANPP. É necessária a realização de diligências que
tragam maiores informações acerca dos processos que o réu responde, tais como a data dos
fatos criminosos e suas circunstâncias. 10. Dessa forma, converto o julgamento em diligência e
determino o retorno dos autos à origem para cientificação do MPF e cumprimento da diligência
requisitada.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para realização de diligências, nos termos do voto do(a) relator(a).

257. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5055278-
63.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4390/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. Réu denunciado pela prática
dos crimes previstos no art. 334 e art. 334-A, § 1º, inciso II, do CP, em concurso material. Consta
da denúncia que, em 15/09/2018, a Receita Federal do Brasil realizou abordagem em São Luiz do
Purunã, no Município de Balsa Nova/PR e encontrou, no interior do ônibus de turismo proveniente
de  Foz  do  Iguaçu/PR,  centenas  de  unidades  de  mercadorias  desprovidas  da  documentação
comprobatória de sua entrada regular no país em posse do denunciado; o denunciado, agindo
dolosamente  e  consciente  da  ilicitude  de  sua  conduta,  em proveito  próprio,  iludiu  no  todo  o
pagamento  do  imposto  devido  pela  entrada  de  mercadoria  estrangeira  que  introduziu
clandestinamente  no  país,  a  qual  encontrava-se  desacompanhada  da  documentação
comprobatória de sua importação regular; de acordo com a Receita Federal do Brasil, os tributos
iludidos acrescidos de multa totalizaram R$ 49.017,89 (quarenta e nove mil e dezessete reais e
oitenta e nove centavos). Ainda, consta da denúncia que, nas mesmas condições de tempo, local
e maneira de execução, o denunciado, com vontade e consciência da ilicitude de sua conduta,
importou clandestinamente 4.100 (quatro  mil  e cem) unidades de tabaco para narguilé e 653
(seiscentos e cinquenta e três) maços de cigarros estrangeiros. O MPF entendeu ser incabível o
oferecimento de ANPP, tendo em vista que o réu foi  denunciado na Ação Penal n° 5015127-
83.2020.4.04.7002 pela prática dos crimes previstos no art. 273, §§ 1° e 2°-B, incisos I, V e VI; art.
334, caput e § 1°; e 334-A, caput e § 1°, incisos I, II, IV e V, do CP, c/c art. 3° do DL n° 399/68, na
forma do art.  70 do CP. A defesa se insurgiu contra a recusa; alega violação ao Princípio da
Legalidade e da Presunção de Inocência, afinal, factualmente, não se pode utilizar da existência
de uma única ação penal em curso, sem sequer haver condenação, para prejudicar a situação
atual  do  acusado.  Os  autos  foram  remetidos  à  2ª  CCR.  Realmente,  conforme  destacou  a
Procuradora  da  República  oficiante,  a  existência  de  outra  ação  penal  em face  do réu  indica
conduta  criminal  habitual;  não  cabe  oferecer  o  ANPP  (art.  28-A,  §  2º,  inciso  II,  do  CPP).
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

258. Expediente: JF/PR/CUR-5012213-
52.2020.4.04.7000-IANPP -

Voto: 4362/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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Eletrônico 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
pelo crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. A denúncia foi recebida no dia 29-04-2015, portando
anterior à vigência da Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DOU de 24-12-2019, com vacatio legis de 30
dias); não localizado, o acusado foi citado por edital e determinada a suspensão do processo e do
curso do prazo prescricional,  nos termos do art.  366 do CPP. Após localizado por  telefone o
acusado, foi nomeado Defensor Dativo. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP após o
recebimento da denúncia.  A defesa do réu peticionou com base no art.  28-A, § 14,  do CPP.
Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal, em relação a fatos anteriores à vigência da nova
regra prevista no art. 28-A do CPP, quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da
colegialidade. Nesse contexto, 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. 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).

259. Expediente: JF/PR/CUR-5036029-
29.2021.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 4412/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Ação Penal. Réu denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/1986. Narra
a denúncia que, pelo menos entre 03 de janeiro de 2019 a 26 de abril de 2021 (data da prisão em
flagrante), o denunciado fez funcionar, sem autorização legal, instituição financeira que operava
no mercado clandestino de câmbio; no dia 26 de abril de 2021, por ocasião do cumprimento de
mandado  de  busca  e  apreensão,  foi  encontrado  no  estabelecimento  empresarial  relevante
numerário em dólares (na forma de notas de pequeno valor), euros e outras moedas estrangeiras,
indicando o caráter profissional e habitual do exercício de casa de câmbio; o próprio denunciado
confessou, em sede de interrogatório, que os valores em moeda estrangeira pagos na compra das
mercadorias eram vendidos a terceiras pessoas que se direcionavam ao Paraguai para compras
de  mercadorias.  O  Procurador  da  República  oficiante  entendeu  ser  incabível  o  oferecimento
suspensão condicional  do processo,  uma vez que 'os elementos probatórios indicam conduta
criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  devendo o feito prosseguir  regularmente'.  A defesa
pleiteou o reexame da questão pelo órgão revisor.  O Juízo Federal  entendeu que o acusado
preenche os requisitos legais para a concessão do benefício; com fundamento na súmula 696 do
STF e no art. 28 do CPP, determinou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão
do  MPF para  análise  de  cabimento  da  suspensão  condicional  do  processo.  Os  autos  foram
remetidos à 2ª CCR. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/1986, 'Fazer operar, sem a devida
autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa, instituição financeira,
inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio', é classificado pela doutrina como
habitual impróprio; crime habitual impróprio é aquele em que uma única conduta típica é suficiente
para  configurar  o  crime  e  a  reiteração  de  atos  não  constituiria  delito  autônomo,  mas
desdobramento da habitualidade; no entanto, a reiteração, apesar de não caracterizar pluralidade
de crimes, constitui circunstância que deve ser ponderada negativamente. Nesse sentido, mutatis
mutandis, precedente do STJ: '1. O crime de gestão fraudulenta é considerado delito habitual
impróprio, em que uma só ação tem relevância para configurar o tipo, ainda que a sua reiteração
não configure pluralidade de crimes. 2. Assim, sendo incontroverso que as condutas da recorrida
se estenderam por período superior a dois anos, mostra-se justa e adequada a valoração negativa
de sua culpabilidade e, logo, a majoração da sanção inicial.' (AgRg no REsp 1398829/SC, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) (grifou-se).
Nesse contexto, tendo em vista que as condutas se estenderam por período superior a 2 anos,
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mostra-se adequado considerar essa repetição da conduta delituosa, por longo período, como
circunstância  desfavorável  para fins  de avaliação  do  cabimento  da suspensão condicional  do
processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9099/95 e de acordo com as condições estabelecidas
pelo  art.  77  do  CP.  Incabível  a  suspensão  condicional  do  processo.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

260. Expediente: JF/PR/CUR-5048222-
76.2021.4.04.7000-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 4215/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART.
241-A E  ART.  241-B DA LEI  Nº  8.069/90.  RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,  DO CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO
PELO  ART.  28-A DO  CPP.  MEDIDA QUE  NÃO  SE  MOSTRA,  NO  CASO,  NECESSÁRIA E
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E  PREVENÇÃO DO CRIME.  PROSSEGUIMENTO  DA
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Investigado denunciado
pela prática dos crimes previstos no art.  241-A e art.  241-B da Lei nº 8.069/90,  em concurso
material.  2.  Instado a se manifestar  sobre a  possibilidade  de oferecimento do  ANPP,  o  MPF
entendeu pelo seu não oferecimento, pelos seguintes motivos: (a) a soma das penas mínimas das
condutas narradas na denúncia (art.  241-A e art.  241-B do ECA) ultrapassam o mínimo legal
estipulado  para  a  concessão  do  benefício;  (b)  a  situação  dos  autos  evidencia  situação  de
reiteração delitiva, já que, além de terem sido encontrados no computador do denunciado cerca
de 250 arquivos de imagens contendo cenas relacionadas à exploração sexual de crianças e
adolescentes, também ocorreu o compartilhamento de material ilícito entre os anos de 2019 e
2020.  No  mesmo sentido,  a  informação  prestada  pelo  Policial  Federal,  ouvido  nos  autos  da
investigação,  ao  relatar,  quando  da  prisão  em  flagrante,  que  o  denunciado  informou  que
costumava  baixar  e  apagar  os  arquivos,  o  que  atesta  que  os  arquivos  apreendidos  e  que
acarretaram a denúncia correlata não eram um fato isolado mas sim uma prática reiterada do
investigado. 3. A defesa apresentou petição, com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Sustentou, em
síntese, que o investigado é primário e possui bons antecedentes, o que acarretaria em uma
pena, caso condenado, abaixo do mínimo estabelecido no art. 28-A do CPP. Ainda, afirmou que o
denunciado é portador da Síndrome de Aspeger, além de Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (DTAH), fato que levantaria relevante dúvida quanto à sua integridade mental. 4.
Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª
CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou
continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos).
Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes  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. 5. No caso, a
soma das penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o limite de 4 anos previsto no
art. 28-A do CPP, não sendo cabível o oferecimento do ANPP. 6. Ainda, esta 2ª Câmara possui
entendimento pacificado pela inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes envolvendo o
crime previsto no art. 241-A (e/ou seguintes) da Lei n° 8.069/90, ressaltando que 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'. 7. A Constituição prevê que a "lei punirá severamente o abuso, a violência e a
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exploração da criança e do adolescente" (art. 227, § 4º). Verifica-se, 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. 8. 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.  9.
Requisitos para o acordo não preenchidos. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  n.  1021500-79.2020.4.01.3900,  801ª  sessão  ordinária,
08/03/2021,  julgado  à  unanimidade,  Relatoria  Francisco  de  Assis  Vieira  Sanseverino.  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 pelo não cabimento do
acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

261. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5013123-
39.2021.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 4104/2021 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  EM  FASE
RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA PARA
ANÁLISE  E  PROPOSITURA  DO  ACORDO  EM  GRAU  RECURSAL.  NECESSIDADE  DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Acordo de Não Persecução
Penal ' ANPP. Réus denunciados pelo crime previsto no art. 334-A, § 1º, incisos I, II e IV, do CP, c/
c o art.  3º, do Decreto-Lei nº 399/68. Apreensão de 2.000 maços de cigarros de procedência
estrangeira, desacompanhados de documentação comprobatória de regular importação. Após o
devido trâmite processual, os réus foram condenados às penas do imputado na denúncia. 2. A 8ª
Turma do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos para que o MPF se manifestasse a
respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao réu A.M. 3. O
Procurador  Oficiante  entendeu  ser  incabível  a  celebração  de  ANPP  em  razão  da  conduta
reincidente, tendo o réu A.M. condenação transitada em julgado por crime de contrabando, e por
estar respondendo a outras duas ações penais, já com sentença condenatória, pela prática de
contrabando de cigarros em 2019. 4. Interposição de recurso pelo réu e remessa dos autos à 2ª
CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, ressalvando entendimento pessoal, é
importante  registrar  que  a  2ª  CCR/MPF  possui  entendimento  firmado  pela  possibilidade  de
celebração do ANPP no curso da ação penal,  conforme disposto em seu Enunciado 98 e na
Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a
questão  está  em  debate  no  HC  185.913,  submetido  a  julgamento  pelo  STF,  tendo  o  Vice-
Procurador-Geral  da República  se manifestado no sentido de que "o  art.  28-A do Código de
Processo Penal tem aplicação `imediata" (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento,  inclusive na  fase  recursal,  quando do  surgimento da Lei  nº  13.964/2019".  6.
Questão de ordem: cumpre observar que, quanto ao órgão ministerial com atribuição para analisar
e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, a 2ª CCR, no
julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão
de  Revisão  n°  803,  em  22-03-2021,  em  face  do  posicionamento  do  Procurador  Geral  da
República, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade,
pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da  República.  7.  Neste  sentido,  recentemente  foi
proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete
do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição
para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art.
62 da LC n° 75/93; II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à
primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do
ANPP e  III)  ser  da  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da  República  a  análise  e  eventual
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propositura do ANPP em grau recursal  no TRF, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª
CCR"s/MPF  (Decisão  505/2020,  CA  526/2020  -  AJCA/GABPGR  "PGR-00484615/2020",
Procedimento de  Conflito  de Atribuição  1.00.000.021313/2020-06).  8.  No caso  analisado pelo
Gabinete  do  PGR,  observa-se  da  movimentação  processual  da  Ação  Penal  n°  5001222-
34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06)
que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional da República da 4ª Região e que
o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do acusado para
que se manifeste sobre tal proposta. Logo, em outros casos, constata-se que o acordo está sendo
apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo grau.  9. Da mesma forma, o CIMPF já
decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto
à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com
sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação
pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021,
unânime).  10.  Ademais,  em  situações  análogas  (processos  em  fase  recursal),  os  membros
atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de
não persecução penal,  consoante pode-se observar,  por  exemplo,  de informações levantadas
perante  a  Procuradoria  Regional  da  República  da  1ª  Região  (quadro  anexo).  11.  Estas
circunstâncias, em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2°
CCR do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas
demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, no caso
concreto,  é  da  Procuradoria  Regional  da  República.  12.  Caso  seja  firmado  acordo  entre  o
Ministério Público e o réu, os termos deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª
Região. No momento oportuno, isto é, após eventual formalização de ANPP e encaminhamento
ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao Juízo
de primeiro grau, para exame e eventual homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece
expressamente as fases do acordo, consistentes basicamente nas negociações, na homologação
e na execução; a participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art.
28-A do CPP. 13. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau.

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

262. Expediente: JF/PR/PON-5004277-
51.2017.4.04.7009-EXCR - Eletrônico

Voto: 4377/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PONTA GROSSA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Execução da pena; réu condenado pela
prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90; trânsito em julgado em 09-08-
2010.  Após o trânsito  em julgado,  o  réu apresentou Reclamação perante o  STF;  trânsito  em
julgado da Reclamação no Supremo Tribunal Federal; negado seguimento à Reclamação. O MPF
entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão
condenatório proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região antecedem em muito o
advento da Lei 13.964/2019. A defesa se insurgiu. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Consta
dos autos que houve  o trânsito  em julgado  da decisão  condenatória,  em 09-08-2010.  Nesse
contexto, não se mostra cabível a celebração de ANPP, nos termos do Enunciado nº 98, desta 2ª
CCR/MPF, a saber: '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'. Prosseguimento da execução penal. Devolução dos autos ao
Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

263. Expediente: JF-RIB-5003105-04.2020.4.03.6102-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4187/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

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. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, por 04 vezes, na forma do art. 71, do
CP. O denunciado suprimiu tributos, mediante omissão de informações à autoridade fazendária
em suas Declarações de Imposto de Renda, no período de 2013 a 2017. Valor sonegado R$
6.730.426,15.  A denúncia foi  recebida em 05-05-2021. O MPF considerou não ser possível  o
oferecimento do ANPP em virtude da existência de elementos que apontam para uma conduta
criminosa habitual com relação à prática de crimes de natureza tributária e com base no valor do
tributo sonegado, da ausência de confissão e da impossibilidade de aplicação do ANPP após o
recebimento da denúncia. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Revisão (28-
A, § 14, do CPP). Revisão (28-A, § 14, do CPP). De um lado, a prática de crime em continuidade
delitiva não impede, por si só, a possibilidade de celebração do ANPP. Deve-se analisar, nestas
situações, a pena mínima cominada aos crime(s) e as demais circunstâncias das infrações penais
de forma específica e individualizada, no caso concreto. No caso, verifica-se que mesmo que se
aplique a causa de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a pena mínima não
ultrapassaria o patamar de 04 anos previsto pelo art. 28-A do CPP. Possibilidade de oferecimento
do ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Precedente 2ª CCR (IPL nº 5010625-10.2020.4.04.7000, Rel.
Cláudio Dutra Fontella, unânime, 768ª Sessão Ordinária de 27/4/2020). Quanto ao fundamento do
alto valor do tributo iludido, tem-se que o art.  28-A do CPP não prevê um valor máximo pré-
determinado como requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda que expressivo, o valor do
dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. Com relação à
confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção
neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal,
dada a confissão ser parte integrante do acordo. Sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta nº
03/2018 '  2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: '11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante explicar o
acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro
que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração'. Ademais, nos termos
do  recente  Enunciado  98/2ª  CCR,  em  relação  ao  qual  ressalvo  meu  entendimento  pessoal
contrário,  acolhendo-o nos termos do princípio  da colegialidade:  '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 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).

264. Expediente: JFRS/POA-5001800-
68.2020.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 4365/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  NÃO  VERIFICAÇÃO  DA  INSUFICIÊNCIA  DA  MEDIDA,  NO  CASO  CONCRETO.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
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Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor  de acusado pela  prática do crime previsto  no art.  289,  §  1°,  do CP.  A denúncia  foi
recebida  em 22-01-2020.  2.  Consta  dos  autos  que  o  acusado  tentou  dar  notas  falsas  como
pagamento de um aparelho de telefone celular comercializado no site OLX. O valor do aparelho
era de R$ 2.800,00; a vítima suspeitou das notas e dirigiu-se, junto com o acusado, até um posto
de gasolina, onde a falsidade das cédulas foi verificada. Após, em revista no veículo do acusado a
polícia encontrou mais cédulas falsas embaixo do tapete do carro, resultando na apreensão total
de 08 (oito) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 36 (trinta e seis) cédulas falsas de R$ 100,00
(cem reais). 3. A Procuradora da República oficiante entendeu não ser possível o oferecimento do
acordo pelos seguintes motivos: (a) não cabimento após o recebimento da denúncia; (b) ausência
de confissão do acusado no curso das investigações; e (c) considerando o grande número de
notas falsas apreendidas em poder do réu, o ANPP não é necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime. 4. Interposição de recurso pela defesa e encaminhamento dos autos à 2ª
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, cabe registar que o art. 28-A, §
14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em
vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No caso, a
denúncia foi recebida no dia 22-01-2020, antes da vigência da nova regra. Desta forma, cabe a
aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP, conforme disposto no Enunciado n° 98 desta 2ª
CCR e na Orientação Conjunta  n°  03/2018,  das 2ª,  4ª  e 5ª  CCR's (ampliada e revisada).  O
referido enunciado também estabelece a possibilidade da confissão se dar durante a negociação
do ANPP e na própria ação penal, dada a confissão ser parte integrante do acordo. 6. Quanto ao
grande número de notas apreendidas em poder do investigado, tem-se que um dos requisitos
para  o  oferecimento  do  acordo  é  que  a  medida  se  mostre  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime. 7. No entanto, cumpre observar que a gravidade em abstrato
do crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado ('§ 1º -
Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende,
troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa') não se revelam capazes,
por si sós, de obstaculizar o oferecimento do ANPP. Dessa forma, o fato de o acusado portar 08
cédulas falsas de R$ 50,00 e guardar consigo 36 cédulas falsas de R$ 100,00, em princípio, não
evidencia a insuficiência do ANPP para a reprovação e prevenção do crime. Não há informações
criminais, por ora, que denotem gravidade exacerbada da conduta examinada nestes autos. 8.
Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5004301-40.2021.4.04.7009, Sessão de Revisão n° 822, de
13/09/2021, unânime. 9.  Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para
(re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no
entanto, que caso o membro do MPF ao proceder à referida (re)análise constate a ausência de
algum dos demais requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei,
poderá recusar o oferecimento do ANPP.

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

265. Expediente: JF/UMU-5003882-22.2018.4.04.7010-
APN - Eletrônico 

Voto: 4221/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL NO
TRF4. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL EM QUE
TRAMITA  O  FEITO  PARA  A  ANÁLISE  E  EVENTUAL  PROPOSITURA  DO  ACORDO.
NECESSIDADE  DE  ENCAMINHAMENTO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  REGIONAL DA
REPÚBLICA OFICIANTE PERANTE O TRF4. 1. Incidente de acordo de não persecução penal
instaurado no âmbito  de ação penal em que a ré foi  condenada,  em primeira instância,  pela
prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 29, caput, e art. 71, caput, 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 PRM ' CAMPO MOURÃO/PR não ofereceu o ANPP; sustentou o seguinte: a) não
cabimento para ações penais em curso, em fase recursal; b) gravidade do delito, com base no
montante desviado (R$ 43.411,49); c) ausência de atribuição do membro do MPF com atuação no
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primeiro  grau de jurisdição.  4.  A defesa manifestou interesse no acordo,  tendo os autos sido
remetidos  à  2ª  CCR/MPF  pelo  Juízo  Federal;  dessa  decisão  o  Procurador  oficiante  opôs
embargos de declaração; sustentou que: (a) embora a defesa tenha manifestado interesse no
acordo,  os  réus  não  recorreram  expressamente  da  decisão  do  MPF,  não  tendo  requerido
expressamente a remessa do feito à 02ª CCR, inexistindo a figura do recurso 'tácito'; (b) alteração
do entendimento do TRF 4º Região sobre a possibilidade do acordo no curso da ação penal.
Contudo, o Juízo negou provimento ao recurso interposto, sendo os autos remetidos a esta 2ª
CCR. 5. Vieram os autos para esta Câmara, que deliberou pelo retorno do feito ao Procurador
oficiante para (re)análise dos requisitos previstos no art.  28-A do CPP, no caso concreto,  por
considerar a possibilidade da celebração do ANPP no curso da ação penal; que o art. 28-A do
CPP não prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para a celebração do ANPP; e
que o TRF4 já teria deliberado pela competência dos juízos de primeiro grau para examinar e
homologar o ANPP em ações na fase recursal (Embargos Infringentes e de Nulidade 5001103-
25.2017.4.04.7109) e que a atuação judicial  dos membros do MPF está vinculada,  na esfera
jurisdicional ordinária, aos graus de jurisdição da Justiça Federal. 6. Com isso, o Procurador da
República interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da 2ª CCR; suscitou preliminarmente
a atribuição do PRR para oferecer o acordo; a ausência de pedido expresso do réu para remessa
dos autos a esta 2ª CCR; e ausência de atribuição da 2ª CCR para analisar  a matéria,  pois
embora o tipo penal esteja elencado no CP como crime contra o patrimônio, o estelionato na
forma do §3º, praticado por particular equiparado a agente público, se enquadraria perfeitamente
nas atribuições da 5ª CCR, tal qual consignado na Resolução CSMPF nº 148/2014. 7. Esta 2ª
CCR, na Sessão de Revisão n° 804, de 12-04-2021, em julgamento unânime, reconsiderou a
decisão recorrida (em razão da alteração em 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. 8. Remetidos os autos ao TRF da 4ª Região, este proferiu decisão no sentido de que a
competência  jurisdicional  para  o  exame do  incidente  de  ANPP já  restou  decidida  quando do
julgamento  dos  Embargos  Infringentes  e  de  Nulidade  nº  5001103-25.2017.4.04.7109/RS,  nos
seguintes termos: '6. Descabe ao Tribunal examinar e homologar diretamente em grau recursal
eventual acordo de não persecução penal, só se admitindo tal hipótese nos inquéritos e ações
penais originárias'. Competindo, assim, ao juízo federal de primeira instância analisar o cabimento
de  ANPP.  9.  Devolvidos  os  autos  ao  Procurador  da  República  atuante  na  PRM  -  CAMPO
MOURÃO/PR,  este  remeteu  novamente  os  autos  a  esta  2ª  CCR  para  que  "tome  ciência  e
eventualmente se manifeste sobre a referida decisão do Tribunal, bem como para que remeta ao
Conselho  Institucional  para julgamento  e  analise as demais  preliminares  e  mérito  do recurso
administrativo interposto, até mesmo considerando que, caso entenda incabível o ANPP no caso,
restaria prejudicada a questão." 10.  Inicialmente,  é necessário destacar que esta 2ª CCR, na
Sessão  de  Revisão  n°  804,  de  12-04-2021,  já  se  manifestou  acerca  da  atribuição  para  o
oferecimento  do  ANPP no  presente  caso,  reformando seu  entendimento  anterior  e  fixando  a
atribuição do membro da Procuradoria Regional da República da 4ª Região; naquele julgamento,
foi  acatada uma das preliminares suscitadas pelo  Procurador oficiante,  quanto a ausência  de
atribuição,  no  que  as  demais  preliminares  restaram prejudicas.  11.  Importante  destacar  que,
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,  com base  no posicionamento  do Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República.  12.
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).  13.  Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF

148/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

(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).  14.  Feitas  essas
considerações,  importante  registrar  que  não  se  está  aqui  desrespeitando  ou  negando
cumprimento à decisão do TRF4 que considerou a competência do Juízo de primeiro grau para
homologar o acordo. O que se decidiu no âmbito ministerial é que a atribuição para a análise e
eventual  oferecimento de ANPP, no caso concreto,  é da Procuradoria Regional da República,
posicionamento este que se encontra em conformidade com as decisões atuais do Procurador-
Geral da República, do Conselho Institucional do MPF, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF, bem como com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões. 15.
Conforme estabelecido pelo art. 28-A, § 3°, do CPP, "O acordo de não persecução penal será
formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por
seu  defensor".  Ou  seja,  neste  primeiro  momento  (fase  das  negociações),  as  tratativas  são
realizadas diretamente entre o Ministério Público, o investigado e a defesa técnica. Somente em
um momento posterior (fase da homologação), caso haja concordância entre as partes quanto aos
termos ajustados e seja firmado o acordo, é que este será levado ao Judiciário para análise e
homologação, nos termos do § 4° do art. 28-A do CPP. 16. Necessidade de devolução dos autos
ao Procurador Regional da República oficiante perante o TRF4, para, se for o caso, realizar as
tratativas  para  a  celebração  de  ANPP  diretamente  com  o  investigado  e  o  seu  defensor.
Precedente em caso análogo (IPL nº 5001843-27.2015.4.04.7214, Rel. Carlos Frederico Santos,
na 822ª Sessão ordinária  de 13-  09-21)  17.  Por  fim,  ressalta-se que os  termos deverão ser
encaminhados  à  Corte  Regional  Federal  da  4ª  Região  apenas  se  o  acordo  for  efetivamente
firmado entre  as  partes.  No  momento  oportuno (após  a  formalização  do ANPP),  o  TRF4,  se
mantiver  o  atual  entendimento,  remeterá  os  autos  ao  Juízo  de  primeiro  grau,  para  exame e
eventual homologação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao  Procurador  Regional  da  República  oficiante  perante  o  TRF4,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a).

266. Expediente: JF/URA-0008170-84.2010.4.01.3802-
APN - Eletrônico 

Voto: 4303/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UBERABA/MG

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Réu condenado pela prática do crime
previsto no art. 289, § 1º, do CP. Instado sobre a possibilidade do ANPP, o Procurador Regional da
República oficiante entendeu, em síntese, que a atribuição para análise sobre o cabimento do
ANPP pertence Procurador da República,  em primeiro grau do MPF; assim, manifestou-se no
sentido de que os autos fossem remetidos ao Juízo Federal, em primeiro grau. Diante da recusa,
a Desembargadora Federal do TRF da 1ª Região remeteu os autos a esta 2ª CCR. Revisão.
Inicialmente, não se verifica dos autos recurso da parte contra a decisão de não oferecimento do
ANPP pelo PRR; não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz
respeito  à  remessa ex  oficio  pelo  magistrado,  sem recurso  do  investigado,  tendo  em vista  a
natureza negocial do instituto e a existência de norma específica sobre o tema (art. 28-A, § 14, do
CPP). Não obstante, cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição
para  analisar  o  ANPP  em  ações  penais  em  fase  recursal,  a  2ª  CCR,  no  julgamento  do
procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803,
em  22-03-2021,  reformou  seu  entendimento  anterior  a  respeito  da  questão  e  decidiu,  à
unanimidade,  pela  atribuição da Procuradoria  Regional  da República,  em face da decisão do
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, consoante dispõe o 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
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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). Diante disso,
devolvam-se os 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).

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

267. Expediente: 1.13.000.001685/2019-16 - Eletrônico Voto: 4230/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS CRIMINAIS. PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  OS  MEMBROS  QUANTO  À
EXISTÊNCIA DE  CONEXÃO  PROBATÓRIA ENTRE  OS  FATOS  NOTICIADOS  E  AQUELES
OBJETO  DE  INVESTIGAÇÃO  NO  ÂMBITO  DA  OPERAÇÃO  ALBATROZ.  GRANDE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA INVESTIGADA. ELEMENTOS JÁ CONHECIDOS.
ATRIBUIÇÃO  DO  8º  OFÍCIO  DA PR/AM.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  oriundo  de
Representação Fiscal para Fins Penais, na qual são apurados crimes contra a ordem tributária
praticados pelo(s) controlador(es) da empresa T. C. Ltda, investigado(s) na Operação Albatroz
(investigação deflagrada no ano de 2004 da prática de crimes contra o sistema financeiro a partir
de fraude em licitações, com remessas não declaradas de valores ao exterior), cuja atribuição é
do 8° Ofício da PR-AM. A documentação contábil da empresa investigada evidenciava diferenças,
para menos, de recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes os anos-calendário de
2000,  2001,  2002  e  2003.  A RFFP  que  deu  início  ao  presente  procedimento  é  datada  de
28/12/2006, porém foi encaminhada ao MPF em 28/05/2019. 2. No despacho de distribuição do
procedimento, o Coordenador Criminal da PR/AM chamou a atenção a diversas ações penais
oriundas da chamada Operação Albatroz, dentre as quais, 3 ações penais, cujo objeto é 'crimes
contra a ordem tributária', todas aparentemente sem distribuição na unidade. Na busca de mais
informações das ações penais acima, em consulta processual no site da JFAM, a Assessoria do 7º
Ofício certificou que (1) a Ação Penal 2009.32.00.000767-4 encontra-se arquivada desde 28-05-
2009; (2) a Ação Penal 3133-68.2012.4.01.3200 foi remetida à Justiça Estadual, em 31-08-2012,
por incompetência do juízo; e (3) a Ação Penal 1671-76.2012.4.01.3200 foi arquivada desde 29-
05-2012. 3.  Há nos autos deste PIC cópia da sentença prolatada na principal  ação penal da
Operação Albatroz (Ação Penal nº 2008.32.00.002199-7), em que foram denunciados 44 réus.
Dentre os crimes imputados naquela ação penal pelo órgão do MPF estava o crime contra a
ordem tributária do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/91. Na sentença, há referência à exclusão dos
crimes  contra  a  ordem tributária  daquela  ação  penal,  em razão  da  ausência  de  constituição
definitiva dos tributos, em consonância ao disposto na Súmula Vinculante nº 24 do STF. 4. Diante
disso. o MPF oficiou à RFB para saber o exato dia da constituição definitiva dos tributos. A RFB
informou o seguinte: (1) a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 05-12-2017; (2)
os débitos foram encaminhados à PFN para inscrição em DAU (Dívida Ativa da União).  5.  O
Procurador oficiante no 7º Ofício, ao analisar toda a documentação disponível, entendeu que há
um emaranhado  de  fatos  intrinsecamente  ligados  que  vieram à  tona  com  a  deflagração  da
Operação  Albatroz,  requereu  a  redistribuição  dos  autos  ao  8º  Ofício,  originário  da  referida
operação. 6. Por sua vez, o Procurador oficiante no 8º Ofício, ao receber os autos, discordou da
remesse, alegando que, como já há sentença na Operação Albatroz, não haveria conexão, nos
termos da Súmula nº 235 do STJ. 7. Com o retorno dos autos, o Procurador da República atuante
no  7º  Ofício  suscitou  conflito  negativo  de  atribuição.  Remessa  à  2ª  CCR/MPF.  8.  No  caso,
conforme se verifica da grande documentação colacionada aos autos, a adequada compreensão
dos  fatos  narrados  na  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  que  deu  origem  a  este  PIC
demanda um profundo conhecimento da Operação Albatroz, cujo volume documental alcançou 53
volumes. 9. Com efeito, o exame e delimitação dos fatos, como crime contra a ordem tributária
lavagem de ativos; estabelcer quem são os beneficiários finais destes valores exige que estes
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fatos sejam analisados no contexto do material probatório colhido na Operação Albatroz. Saber,
igualmente, se há coisa julgada em razão da sentença proferida na Operação Albatroz também
depende de conhecimento sobre a referida operação.  10.  Ademais,  conforme informado, o 7°
Ofício sequer conseguiu obter cópias dos autos referentes da Operação Albatroz em razão da
antiguidade do  caso  (2004).  Por  outro  lado,  o  8°  ofício  detém esses  dados,  como se  poder
verificar dos despachos por ele proferidos. 11. Além disso, o próprio Procurador que oficia perante
o 8° ofício atuou e ainda atua em processos decorrentes da Operação Albatroz. Isso ocorre há
pelo menos 13 anos, tendo o próprio Procurador apresentado manifestação em 2008 (PR-AM-
MANIFESTAÇÃO-7873/2008),  alegações finais  em 2013 (PR-AM-MANIFESTAÇÃO-3419/2013),
apelação em 2015 (PR-AM-MANIFESTAÇÃO-10914/2015) e ciência de sentença em 2017 (PR-
AM-MANIFESTAÇÃO-19066/2017),  para  citar  apenas  alguns  exemplos.  Logo,  detém  muito
melhor conhecimento sobre os meandros da investigação do que qualquer outro Procurador da
República. 12. Desse modo, torna-se recomendável atribuir ao Ofício, titular da referida Operação
Albatroz,  vinculado  às  apurações  daqueles  feitos,  certamente  beneficia  a  eficiência  e  a
racionalidade  das  investigações.  13.  Conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuições  e,  no
mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República suscitado, oficiante no 8° Oficio da
PR/AM (titular da Operação Albatroz). 

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

268. Expediente: 1.33.000.001679/2021-91 - Eletrônico Voto: 4408/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO
(CP,  ART.  334).  APREENSÃO  DE  MERCADORIAS  DESCAMINHADAS  EM  VEÍCULO
ABORDADO NA BR-470, NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC. ATRIBUIÇÃO PARA
PERSECUÇÃO  PENAL DO  ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL OFICIANTE  NO
LOCAL  DO  DOMICÍLIO  DO  INVESTIGADO.  SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL.  APREENSÃO  DE
MERCADORIA  EM  TRÂNSITO.  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  N°  151  DO  STJ.
PRECEDENTE STJ. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO (PR/PR). 1.
Conflito  de  atribuição.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime
descaminho (art. 334, CP), tendo em vista a apreensão de mercadorias de origem estrangeira
sem demonstração da regular importação. 2. Consta dos autos que, no dia 27-04-2021, viatura da
Polícia Militar de Santa Catarina,  ao ser comunicada pela Polícia Rodoviária Federal  sobre o
tráfego de veículos em atitudes suspeitas pela BR-470, teria realizado perseguição e abordagem
de  veículos  na  entrada  do  Município  de  Ibirama/SC;  segundo  relatado  em Comunicação  de
Ocorrência Policial  foram encontradas diversas caixas contendo garrafas de vinhos de origem
estrangeira  com  suposta  irregularidade  aduaneira;  de  acordo  com  a  Receita  Federal,  foram
relacionadas 394 (trezentos e noventa e quatro) garrafas de vinho provenientes da Argentina,
avaliadas em R$ 95.580,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta reais), que se encontravam
em poder de C.T.S., com endereço no Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, autuado pelo
órgão fiscal. 3. O Procurador da República oficiante na PR/SC, com base no Enunciado nº 95 da
2ª CCR, determinou a remessa dos autos à PR/PR. 4. Por sua vez, o Procurador da República
oficiante na PR/PR promoveu o declínio de atribuição em favor da PR/SC, por entender que não
se aplica ao caso o Enunciado nº 95 da 2ª CCR, uma vez que a apreensão e abordagem dos
investigados ocorreu de forma direta, sendo que as mercadorias estavam escondidas em veículo
de passeio; entende que se aplica a Súmula 151 do STJ. 5. O Procurador da República oficiante
na PR/SC suscitou o conflito de atribuição. 6. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. 7.
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. 8. No contexto descrito nos autos, o investigado pela prática do

151/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

crime de descaminho é domiciliado no Paraná. Dessa forma, cabe, excepcionalmente, a aplicação
do Enunciado nº 95: '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'.  9.  Sobre isso,  embora não se trate de importação por via postal  ou
resultante de comércio eletrônico, observa-se que as mercadorias apreendidas se encontravam
em trânsito, tendo sido apanhadas em veículo que trafegava pela BR-470; situação que permite
afastar  a  aplicação  da  súmula  151/STJ.  Nesse  sentido,  recente  precedente  do  STJ:  '5.  Os
paradigmas  que  ensejaram  a  redação  da  Súmula  n.  151/STJ  tratavam  de  contrabandos  e
descaminhos realizados por pessoas que se deslocavam para o Paraguai a fim de lá adquirirem
mercadorias para revendê-las no Brasil. Todos os conflitos que precederam o verbete sumular
foram instaurados entre o Juízo Federal de Foz do Iguaçu/PR e os Juízos Federais do local de
apreensão  das  mercadorias.  Assim,  nos  idos  de  1995  e  1996,  para  fins  de  definição  da
competência para a persecução penal muito se discutia acerca da natureza jurídica dos delitos de
contrabando  e  descaminho,  ou  seja,  se  o  crime  era  instantâneo  ou  instantâneo  de  efeitos
permanentes.  Todavia,  a  par  de tal  discussão havia  uma preocupação pragmática acerca da
eficiência na colheita de provas. A divergência de precedentes foi pacificada com a edição da
Súmula n. 151/STJ. Naquela oportunidade concluiu-se que não seria producente concentrar todas
as ações penais de contrabando e descaminho em Foz do Iguaçu/PR, local onde acontecia de
forma recorrente o ingresso irregular da mercadoria no território nacional, mas distante, na maior
parte das vezes, do local de apreensão da mercadoria, o que dificultava a colheita de provas.
Observe-se  que  os  delitos  daqueles  casos  eram  praticados  pelos  chamados  sacoleiros  ou
camelôs e não por empresas regularmente constituídas e com sede em endereço conhecido.
Prevaleceu o entendimento de que "a regra do art. 70, do Código de Processo Penal, encerra um
princípio que busca a atuação do Estado no espaço social em que houve a quebra do equilíbrio e
da harmonia causada pelo crime. Por isso, a exegese do mencionado preceito legal deve situar-se
numa  visão  teleológica,  de  modo  a  alcançar  os  verdadeiros  objetivos  do  comando  social."
Constata-se que a Súmula 151/STJ objetivou sobretudo prestigiar "o princípio da utilidade, um dos
fundamentos basilares do processo judicial, que é instrumento que busca, em suma, a verdade
real" (CC 12.257-0/PR Rel. Ministro Vicente Leal, TERCEIRA SEÇÃO, DJ, 8/5/1995). 6. No caso
em análise, à luz da mesma interpretação teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal -
CPP que inspirou a Súmula n. 151/STJ, na singularidade do caso concreto, em que o delito de
descaminho em tese praticado foi constatado em procedimento de fiscalização aduaneira, quando
a mercadoria  encontrava-se  em trânsito  em local  distante  da  sede  da  empresa  importadora,
excepcionalmente, deve ser fixada a competência do Juízo do local da sede da pessoa jurídica,
onde haverá maior facilidade de colheita de provas bem como do exercício da ampla defesa."
(STJ, 3ª Seção, CC 172.392/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 24/06/2020,
DJe  29/06/2020).  (grifou-se)  10.  Assim,  conclui-se  que  a  atribuição  para  persecução  penal
pertinente aos fatos relativos a este apuratório é do Procurador da República oficiante na PR/PR
(suscitado).

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

269. Expediente: JF/MG-0019875-41.2017.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 4188/2021 Origem: GABPR16-PSM - PATRICK
SALGADO MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 22, caput e/ou
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, por M.F.. A investigação se iniciou em razão de remessa ilegal
para o exterior, efetuada pelo indiciado, de valores provenientes da renda obtida pelos serviços
prestados pelo Tabelionato do 4º Ofício de Protestos de Belo Horizonte/MG, no período de 1999 a
2003. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento; apresentou os seguinte fundamentos (1)
os fatos ocorreram há mais de 17 anos; ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em
relação às condutas em apuração; (2) a última movimentação financeira suspeita ocorreu no ano
de 2012,  é  de  se  concluir  que  eventuais  envios espúrios  de recursos  ao exterior  já  contem,
quando menos, com 09 anos de sua ocorrência, circunstância que inegavelmente opera efeitos
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deletérios  até  mesmo  nas  linhas  investigativas  materializadas  nos  documentos  ainda  não
carreados  aos  autos  pelo  Banco  Rural.  Discordância  do  Juiz  Federal  por  não  ter  ocorrido  a
prescrição, bem como por haver diligências a serem realizadas. Remessa dos autos nos termos
do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Como bem apontou o Juízo Federal,
considerando que os fatos em apuração remontam ao ano de 2012, o termo a quo da prescrição
da pretensão punitiva do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/86, o qual é de reclusão, com pena
de 2 (dois)  a  6  (seis)  anos,  dar-se-á apenas no ano de 2024,  data  em que terão  decorrido
integralmente 12 (doze) anos desde a ocorrência dos fatos delituosos, conforme o disposto no art.
109, inciso III, do CP. Assim, em que pese o tempo decorrido, não se pode presumir, à míngua de
qualquer elemento de convicção concreto, que as investigações não alcançarão resultados que
elucidem os fatos e que amparem a persecução penal. Designação de outro membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

270. Expediente: JF/PCS-1002878-43.2021.4.01.3826-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4407/2021 Origem: GABPRM1-LMG -  LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Redução a condição análoga à de escravo (art. 149, cp). Ação fiscal realizada
pela  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  emprego  em  minas  gerais.  Verificação  de
condições  de  trabalho  degradantes.  Promoção  de  arquivamento.  Procurador  da  República
oficiante entendeu que as irregularidades apontadas não configuram degradação para fins penais.
Relato  dos  Auditores-Fiscais  do  Trabalho,  os  quais  atestam  a  sujeição  dos  trabalhadores  a
condições  de  trabalho  degradantes.  Não  homologação  do  arquivamento.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

271. Expediente: JF-SOR-0001459-88.2018.4.03.6110-
INQ

Voto: 4406/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 241-A E ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/90.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTO JUVENIL. MATERIALIDADE
BEM  DEMONSTRADA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  PROCURADOR  DA REPÚBLIA
OFICIANTE ENTENDE QUE O USO COLETIVO DOS COMPUTADORES PELOS MORADORES
DA CASA IMPOSSIBILITA O APONTAMENTO SEGURO DA AUTORIA. RELATÓRIO DA POLÍCIA
FEDERAL  DESTACA  DIVERSOS  ELEMENTOS  DE  INFORMAÇÃO  QUE  LEVAM  A  UM
INVESTIGADO.  VERIFICAÇÃO  DE  INDÍCIOS  CONSIDERÁVEIS  DE  AUTORIA  DELITIVA.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B da
Lei  nº  8.069/90;  compartilhamento  de  material  pornográfico  infantojuvenil  entre  o  período  de
novembro de 2007 e fevereiro de 2018, por usuário de aplicativo peer to peer; IPs identificados
estavam registrados em nome de L.J. 2. Em diligência realizada no endereço registrado em nome
de L.J. constatou-se que lá residiam Z.M.J.; sua filha J.A.B.J.; e M.J., filho de J.A.B.J.; L.J. era o
titular  do plano de internet  e  faleceu em 2006.  3.  Foram apreendidos 02 computadores para
análise pericial;  01 computador na sala e um notebook no quarto de M.J.;  no notebook havia
instalação do programa Shareaza, cujo número de GUID era idêntico ao informado na notícia
crime;  no  desktop  foram  encontrados  registros  de  arquivos  contendo  termos  relacionados  a
pornografia  infantil,  além  da  instalação  de  diversos  programas  de  compartilhamento,  como
Dreamule, BitTorrent, eMulletorrent e Shareaza, sendo que os dados de cadastro, notadamente
dos programas Dreamule e Shareaza, continham dados relacionados a M.J. 4. Ouvido em sede
policial,  M.J.  disse que não morou na residência da mãe durante o final  do ano de 2014 até
meados  de  2018,  pois,  na  época,  teve  desentendimentos  com o  namorado  dela;  utilizava  o
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notebook apreendido; no período dos fatos residia com a sua tia, porém frequentava a casa da
sua mãe para cuidar de sua avó; instalou o programa Shareaza no notebook para fazer download
de  livros  e  que  era  o  usuário  do  e-mail  cadastral  [...]@hotmail.com;  os  equipamentos  de
informática da casa eram utilizados de maneira compartilhada pela mãe, pelo namorado B. e por
ele.  5.  J.A.B.J.,  mãe  de  M.J.,  afirmou  que  o  computador  da  sala  e  o  notebook  eram
compartilhados  entre  ela,  seu  namorado  B.  e  M.J.  6.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do inquérito policial; entendeu que resta uníssona a informação de que
os computadores periciados eram de uso coletivo dos moradores da casa, notadamente J., B. e
M., e os usuários cadastrados nos equipamentos não possuíam senha de acesso, situação que
impossibilita o apontamento seguro da autoria do delito. 7. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inciso IV). 8. Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo Procurador
da República oficiante,  mostra-se prematuro o arquivamento do inquérito policial.  9.  Quanto à
materialidade, consta do Relatório apresentado pela autoridade policial que, no desktop, numa
pasta  do  programa  Dreamule,  foram  localizados  17  arquivos  cujos  nomes  contêm  termos
normalmente relacionados a pornografia  envolvendo menores;  e  que 06 desses arquivos são
previamente identificados em Laudos emitidos pela perícia da Polícia Federal como pornografia
envolvendo menores. No notebook, numa pasta do programa Shareaza, foi localizado um arquivo
cujo nome contém termos relacionados a pornografia envolvendo menores;  verificou-se que o
arquivo teve partes enviadas 187 vezes; considerando o programa Shareaza, foram encontrados
termos normalmente associados a pornografia envolvendo menores no histórico de buscas do
programa.  A materialidade  dos  crimes  sob  investigação  encontra-se  bem  demonstrada.  10.
Quanto à  autoria,  a  autoridade policial  indicou elementos indiciários  que levam a M.J.,  quais
sejam: (I) o notebook no qual foi encontrada parte das evidências foi adquirido por M.J.; e, na
ocasião da apreensão, estava no quarto utilizado por ele; (II) o usuário de registro do sistema
operacional  instalado  no  notebook  era  [...]@hotmail.com,  e-mail  utilizado  por  M.J.;  (III)  havia
arquivos com pornografia infantil  arquivados em pastas relacionadas a M.J.,  além de ter  sido
verificada  a  criação  de  um  atalho,  em  27-05-2018,  para  acesso  a  vídeo  com  conteúdo
pedopornográfico na pasta do usuário heavy. Segundo J.A.B.J., o término do seu relacionamento
com B. se deu em março ou abril  de 2018; portanto, B. não mais residia no local quando da
criação  do  referido  atalho;  (IV)  as  instalações  dos  programas  Emule/Dreamule  e  Shareaza
instalados no desktop e no notebook remetem a M.J.; (V) o nº do GUID identificado na notícia-
crime para compartilhamento dos arquivos ilícitos foi  verificado no notebook e é referente  ao
programa Shareaza, cujos dados de usuário inseridos para instalação estão relacionados a M.J.
11. Diante dessas informações, observa-se a existência de indícios consideráveis de autoria no
que  diz  respeito  a  M.J.  Arquivamento  prematuro;  necessidade  de  aprofundamento  das
investigações com a realização de outras diligências (p. ex.:  apreensão de outros dispositivos
eletrônicos pertencentes ao investigado); ou oferecimento de denúncia, conforme o entendimento
do Procurador da República oficiante. 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).

272. Expediente: 1.25.000.002815/2021-31 - Eletrônico Voto: 4227/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
ocorrência  do crime de descaminho (CP,  art.  334).  Apreensão de mercadoria  de procedência
estrangeira  (01  (um)  telefone  celular  Xiaomi  Mi  9),  sem  a  necessária  documentação
comprobatória de sua regular importação, avaliada em R$ 1.182,21. Tributos iludidos no montante
de  R$  533,77.  Manifestação  do  MPF  pelo  arquivamento  do  feito  com base  no  princípio  da
insignificância. Revisão de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor
dos  tributos  iludidos  está  abaixo  daquele  que  consta  para  aferição  da  'insignificância'  no
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta
ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que a
investigada possui outra autuação (R$ 4.158,11, lavrada em 2019) por conduta ilícita igual nos
últimos 05 anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado

154/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

como  destituído  de  significação  penal,  mesmo  que  a  soma  dos  tributos  não  ultrapasse  R$
20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem
jurídico protegido. Não aplicação do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais,  quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade  criminosa,  ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de
Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS.

273. Expediente: 1.29.002.000027/2021-41 - Eletrônico Voto: 4405/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de cópia de Inquérito Civil, tendo em vista indícios
de aliciamento de indígenas para trabalharem em propriedades rurais localizadas no Município de
Vacaria/RS; indícios de submissão desses indígenas a condições degradantes e violência física. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito e determinou a remessa
dos autos à 6ª CCR; tendo em vista a verificação de possíveis práticas de crimes, determinou a
autuação de notícia de fato criminal; além disso, destacou que outro órgão ministerial requisitou a
instauração de inquérito policial para apuração do crime previsto no art. 207 do CP. Por sua vez, a
6ª  CCR  homologou  o  arquivamento  no  âmbito  da  sua  esfera  de  atribuição  e  determinou  a
remessa dos autos à 2ª CCR, para eventual exercício de sua atribuição revisional. Remessa dos
autos à 2ª CCR. A promoção de arquivamento sob análise não trata de matéria criminal, afeta à 2ª
CCR. Com efeito, foi determinada a autuação de notícia de fato criminal para investigação quanto
aos possíveis crimes verificados. Não conhecimento da remessa.

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

PADRÃO 

Pelo conhecimento total e não provimento do recurso

274. Expediente: 1.15.000.001914/2020-61 - Eletrônico Voto: 4358/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, r$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da  eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação  do  arquivamento.  No  caso:  tributos  iludidos  R$  184,23  e  2  (duas)  reiterações
anteriores. Recurso. Manutenção da decisão do colegiado. Remessa ao Conselho Institucional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total e
não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF -
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação do Declínio de atribuição

275. Expediente: JF/PE-0800743-23.2020.4.05.8302- Voto: 4185/2021 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
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INQ - Eletrônico ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado,  a  partir  da  remessa  de  cópias  de  Representação  Criminal,  que
tramitou  perante  a  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Caruaru/PE,  relacionada  a  outro  IPL,
instaurado pela  Polícia  Civil  de Caruaru/PE,  no bojo  do qual  foram identificados indícios dos
crimes de receptação, roubo e furto de cargas e associação criminosa, em diversos Estados da
Federação, a partir da prisão em flagrante de três envolvidos, ocorrida em 07-07-2016. A Polícia
Civil de Pernambuco, diante da ciência de indícios de crimes praticados em cidades diversas, em
ao menos 06 (seis) Estados da Federação, atentou para o art. 1º, inciso IV, da Lei nº 10.466/2002;
solicitou que o procedimento fosse remetido à Polícia Federal. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Este  inquérito  policial  tem  por  objeto  o  aprofundamento  das
investigações sobre  os  crimes de  receptação,  roubo/furto  de  cargas  e  associação  criminosa,
formada por grupo atuante em diversos Estados da Federação. Em que pese a remessa dos
autos  à  Delegacia  da Polícia  Federal  em Caruaru,  com base  no  art.  1º,  inciso  IV,  da Lei  nº
10.466/2002, cabe observar que os crimes, em investigação, não se enquadram nas hipóteses
previstas no art. 109 da CF. Nos termos do art. 144, § 1º da CF e do art. 1º da Lei 10.446/2002, as
atribuições da Polícia Federal não se confundem com as hipóteses de competência criminal da
Justiça  Federal,  sendo certo  que  as  primeiras  são  bem mais  amplas  do  que  as  últimas.  As
evidências  coletadas  até  o  momento  nas  investigações não  apontam interesse  da União,  de
empresa pública federal ou de autarquia federal, de tal sorte que a atuação da Polícia Federal se
dá por excepcional autorização da Constituição para repressão uniforme do delito, situação que
não desloca a competência do feito para a Justiça Federal. 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).

276. Expediente: 1.01.000.000332/2021-34 - Eletrônico Voto: 4212/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão; o noticiante relata, em síntese, o seguinte: (1) dois integrantes do 'Coletivo SNM' teriam
lhe acusado de ter abusado sexualmente de diversas pessoas, mesmo sabendo, segundo relata,
que  os  fatos  jamais  ocorreram;  (2)  essas  pessoas  teriam divulgado  sua  condição  de  saúde
(portador de HIV) em redes sociais e promovido verdadeiro 'linchamento virtual', que acabou com
sua reputação nos meios em que circula. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Os fatos narrados se referem à lesão a interesse exclusivamente particular. Caso em
que não existe lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência
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).

277. Expediente: 1.16.000.002555/2021-11 - Eletrônico Voto: 4302/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime, formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante
relata, em síntese, o seguinte: (1) sua filha teria sido vítima de coação no curso do processo (art.
344 do CP), divulgação de informação sigilosa (art. 153, § 1º-A, do CP) e prevaricação (art. 319
do CP); (2) sofreu constrangimento em videoconferência de audiência criminal, cuja ação penal
dizia respeito sobre suposto estupro que teria sofrido em uma casa noturna; (3) a ação tramita na
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Justiça Estadual de Santa Catarina; já foi proferida sentença absolutória em primeira instância.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). No caso, trata-se, em princípio, de
crimes cometidos praticados por particular contra o interesse exclusivo particular. 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).

278. Expediente: 1.23.000.000929/2021-11 - Eletrônico Voto: 4378/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de manifestações as quais informam a possível prática do crime
de homicídio, supostamente cometido por policiais em face do irmão da noticiante. Eis o relato da
noticiante: 'Meu irmão foi assassinado em nova crixas por polícias rurais, eu não tenho nem uma
informação do caso, ainda enterraram meu irmão com indigente, por favor me ajudem quero saber
o que aconteceu meu irmão era  trabalhador  ele  era  motorista  de aplicativo.  Quero saber  do
possesso pós não sei na realidade que aconteceu só apenas interaram ele e madaram foto dele
morto só isso. Sou de Belém do Pará'. 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).

279. Expediente: 1.25.008.000481/2021-91 - Eletrônico Voto: 4219/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  FURTO  MEDIANTE  FRAUDE.
MANIFESTAÇÃO  DO  MEMBRO  DO  MPF  PELO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  POR  DELIBERAÇÃO  DA  2ª  CCR.  RECURSO  INTERPOSTO  PELO
PROCURADOR OFICIANTE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O APURATÓRIO E CRIMES
FEDERAIS.  RECONSIDERAÇÃO  DA  DELIBERAÇÃO  ANTERIOR.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO.  1.  Notícia  de  fato  autuada  a  partir  do  desmembramento  do  IPL  nº  5062124-
72.2016.4.04.7000, no qual houve prisão em flagrantes de três investigados pela prática do crime
de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inciso II). Nesse procedimento apurou-se a tentativa
de saque em agência  da CEF no valor  de R$ 80.000,00,  oriundos,  possivelmente,  de furtos
cometidos mediante fraude pela internet, os quais eram desviados para contas emprestadas de
terceiros  e  depois  resgatados  pelos  criminosos.  Assim,  a  partir  das  informações  e  provas
coletadas no referido inquérito, instaurou-se este procedimento para apurar a conduta de F.B.F.,
um dos 'laranjas' pertencentes ao esquema criminoso. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual;  apresentou  os  seguintes
fundamentos:  (1)  não  há  conexão  ou  continência  com  o  objeto  do  IPL  nº  5062124-
72.2016.4.04.7000; (2) os fatos em apreço envolveram apenas particulares (banco privado e a
vítima titular da conta fraudada). 3. Esta 2ª CCR, na 817ª Sessão de 09-08-2021, deliberou pela
não homologação do declínio,  tendo  em vista  a  existência  de conexão instrumental  entre  os
crimes. 4. Pedido de reconsideração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Após
analisar as razões expostas pelo Procurador recorrente, cabe reconsiderar a deliberação anterior.
6.  O  fato  que  justificou  a  manutenção  da  investigação  objeto  do  IPL  nº  5062124-
72.2016.4.04.7000 perante a 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR, foi o envolvimento inicial da
conta bancária de um dos fraudadores mantida junto à CEF, aliado à ausência de elementos
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indicativos da origem dos depósitos realizados na referida conta, que poderiam ser provindos de
uma conta da CEF. 7. Contudo, nenhuma conduta ilícita foi encontrada em relação aos fatos que
originaram o Inquérito Policial n.º 5062124-72.2016.4.04.7000, muito menos em relação à citada
conta  bancária  mantida  junto  à  CEF,  a  qual  foi  utilizada  em  fase  posterior  ao  momento
consumativo aos supostos crimes de furto (exaurimento). Naquele inquérito também se cogitou a
existência de associação criminosa voltada à prática de furto mediante fraude, mas verificou-se
que a relação dos fraudadores com os outros indivíduos que em tese integravam o grupo era
pontual/ocasional,  o  que ocasionou o arquivamento  do IPL nº  5062124-72.2016.4.04.7000.  8.
Assim, verifica-se que o IPL que tramitava na Justiça Federal, ao qual havia suposta conexão
probatória com estes autos, encontra-se arquivado. Em verdade, o que restou apurado foi que
não há que se  falar  em fraudadores  (no plural)  nem em esquema criminoso ou organização
criminosa. No caso, é possível concluir que, não obstante possuam praticamente o mesmo modus
operandi  e  um dos  indivíduos  envolvidos  seja  sempre  o  mesmo (o  fraudador  que,  inclusive,
faleceu), cada furto constitui-se num crime autônomo em relação aos demais: as vítimas não são
as mesmas, as contas bancárias não são as mesmas, as instituições bancárias envolvidas não
são as mesmas e os indivíduos envolvidos na prática, com exceção do fraudador, raramente são
os mesmos. Inexistem, ainda, indícios de que os laranjas conhecessem a conduta dos outros e de
que eles  soubessem que havia  outros  indivíduos  que incorriam na mesma prática.  9.  Dessa
forma,  não  existindo  liame  algum  entre  os  fatos  aqui  investigados  e  os  outros  furtos  cuja
investigação se iniciou na Procuradoria  da República de Ponta Grossa/PR, mesmo se dentre
estes outros algum deles foi praticado em detrimento de vítima que mantém conta bancária junto à
CEF, não há razão para processamento do feito perante a Justiça Federal, vez que os crimes
foram praticados exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda que pela internet. 10.
Importante registrar, também, que outros dois PICs instaurados no mesmo contexto do presente
(nº 1.25.008.000489.2021-58 e nº 1.25.008.000494/2021-61) tiveram seu declínio de atribuições
homologados por esta 2ª CCR. 11. Reconsideração da decisão anterior. Homologação do declínio
de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração da
decisão proferida pela 2ª Câmara na 817ª Sessão Ordinária e pela homologação do declínio de
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a).

280. Expediente: 1.26.000.002934/2021-57 - Eletrônico Voto: 4186/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 298 e art. 304 do
CP,  tendo  em  vista  utilização  de  documentação  falsa  de  transferência  oriunda  de  uma
universidade privada, a qual foi apresentada em outra instituição privada para fins de matrícula.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Documento utilizado perante
entidade privada. Aplicação da Súmula nº 104 do STJ: 'Compete à Justiça Estadual o processo e
julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento
particular de ensino'. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

281. Expediente: 1.30.001.003306/2021-56 - Eletrônico Voto: 4309/2021 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 pela Sala de Atendimento ao
Cidadão,  a  qual  noticia,  em  síntese,  o  seguinte:  (1)  a  prática,  em  tese,  dos  crimes  de
importunação sexual (CP, art. 215-A) e assédio por intrusão, sofrido em ambiente virtual (CP, art.
147-A,  §1º,  II);  (2)  a  noticiante  relata  que  um indivíduo  lhe  enviou  vídeos  nos  quais  ele  se
masturba em cima de uma foto sua, retirada de suas redes sociais; (3) o indivíduo buscou manter
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contato em diversas redes sociais, insistindo em abordar a vítima, não obstante sua clara tentativa
de afastamento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

282. Expediente: 1.30.005.000289/2021-65 - Eletrônico Voto: 4397/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  a  qual  noticia  possível  existência  de
esquema fraudulento de pirâmide financeira. Consta dos autos que, por meio de um aplicativo,
eram  solicitados  depósitos  e,  através  do  cumprimento  de  tarefas,  o  cliente  supostamente
receberia mais dinheiro; após determinado tempo, os responsáveis pela fraude desativaram seus
contatos e deixaram de honrar os pagamentos. 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).

283. Expediente: 1.30.017.000540/2021-52 - Eletrônico Voto: 4310/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação encaminhada pela Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata, em síntese, o seguinte: (1) o noticiante foi vítima de um
golpe; (2) precisa retirar seu dinheiro preso em um site de apostas, mas o suporte da empresa
informa que ele teria que depositar o valor de R$ 6.057,00 para se tornar membro gold e fazer
uma retirada grande. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Condutas
que,  em tese,  amoldam-se  à  prática  de  crimes contra  a  ordem econômica,  previstos  na  Lei
8.176/91 e Lei 8.884/94, e crimes previstos no CDC. Trata-se de fato, em princípio, praticado por
particular em prejuízo de outro particular, cuja competência para apreciação e julgamento é, em
regra, da Justiça Estadual. 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).

284. Expediente: 1.33.000.000755/2018-45 - Eletrônico Voto: 4283/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de ofício do Ministério Público do Trabalho, o qual informa a
ocorrência de desvio e apropriação de recursos do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
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Alimentação  da  Grande  Florianópolis  e  Região  e  do  Vale  do  Rio  Tijucas  -  SITIALI,  por  seu
presidente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Entidade de natureza
privada. Os atos de malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades
sindicais não demonstram 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).

285. Expediente: 1.34.001.005307/2021-96 - Eletrônico Voto: 4395/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informação elaborada pelo Núcleo Técnico de Combate aos
Crimes Cibernéticos da PR/SP com base em expediente extraído do Sistema Report System da
ONG  SAFERNET,  da  qual  consta  notícia  de  possível  prática  de  crime  de  venda  ilegal  do
medicamento misoprostol, conhecido como cytotec, que é utilizado para a prática de aborto, por
meio  de  sítio  eletrônico.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  do  CP.  A
Procuradora da República oficiante destacou que não há indícios de que o medicamento seja
importado e nem que a sua venda tenha sido transnacional; ausência da internacionalidade da
suposta conduta delitiva praticada. 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.  Precedente  2ª  CCR:  1.01.000.000279/2021-71;  820ª
Sessão Revisão-ordinária  '  23-08-2021.  Homologação do declínio  de atribuições  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

286. Expediente: 1.34.001.006558/2021-98 - Eletrônico Voto: 4380/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato; consta dos autos
que a suposta vítima a solicitou abertura de cadastro de MEI (Microempreendedor Individual) por
meio do aplicativo 'MaisMEI: gerencie seu CNPJ MEI'; efetuou pagamento via PIX no valor de R$
89,91; a suposta vítima solicitou a devolução do dinheiro; não houve o reembolso. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Pelo que consta dos autos, observa-se que o
possível crime foi praticado por particular em prejuízo de particular. Inexistência de lesão direta a
bens,  serviços ou interesses  da  União  ou suas entidades autárquicas ou empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério
Público Estadual.

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

287. Expediente: 1.34.001.007651/2021-10 - Eletrônico Voto: 4364/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. Segundo consta
na manifestação, usuário teria feito o seguinte comentário em uma matéria jornalística que tratava
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de  cirurgia  de  mudança  de  voz  para  transexuais:  "gato  por  lebre".  Revisão  do  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a
prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não
houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também
não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se
a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes
previstos em tratado internacional,  quando iniciada a execução no País,  o resultado tenha ou
devesse  ter  ocorrido  no  estrangeiro,  ou  reciprocamente.  Assim,  considerando  a  ausência  de
tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal
para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de
lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedentes  2ª  CCR:  Procedimento  n°  1.26.000.001701/2020-56,  Sessão  n°  801,  de
08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020,
unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

288. Expediente: 1.36.000.000438/2021-12 - Eletrônico Voto: 4398/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de Fato,  autuada a partir  de representação apresentada via  Sala  de Atendimento  ao
Cidadão, na qual o noticiante relata suposta ameaça contra ele, em fórum de mensagens na
internet. O Procurador da República oficiante entendeu que o fato narrado não se insere nas
atribuições  do Ministério  Público  Federal,  haja  vista  a  ausência  de lesão  a bens,  direitos  ou
interesses da União.  Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 '  2ª CCR).  De fato,
observa-se que o possível crime de ameaça foi praticado por particular contra particular; não há
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

289. Expediente: 1.13.000.000289/2020-13 - Eletrônico Voto: 4381/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  cópia  da  Ação  Penal  nº  14273-
89.2018.4.01.3200, na qual o MPF ofereceu denúncia em face dos investigados pela possível
prática do crime de lavagem de dinheiro. Consta dos autos que no decorrer da Operação Maus
Caminhos, foi identificado que, entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, o investigado M.M.
negociou com M.A.S.A. porcentagens de direitos relativos aos resultados financeiros de artistas
sertanejos, mediante contraprestação parcelada, a ser quitada em cheques ao portador, com o
objetivo de escamotear a natureza de dinheiro proveniente de peculato; ao longo da instrução da
referida ação penal, foram reunidos indícios de que estes valores nunca teriam sido devolvidos a
M.M., tampouco que o negócio jurídico tenha sido, formalmente, rescindido; considerando que o
juízo houve por bem não analisar esses fatos nos autos da ação penal, instaurou-se apuratório
para proceder à respectiva investigação. Em razão de controvérsia sobre a competência para
persecução penal  quanto  aos  fatos  investigados no  âmbito  da  Operação  Maus Caminhos,  o
Procurador da República oficiante entendeu que, a fim de evitar questionamentos à validade de
quaisquer atos investigatórios a serem praticados, se impõe a remessa à Justiça Estadual de
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todos os feitos criminais relacionados à chamada Operação Maus Caminhos; promoveu o declínio
de atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Amazonas e determinou a remessa dos
autos à 5ª CCR, para exercício de sua função revisional. O Relator do procedimento na 5ª CCR
entendeu que, por se tratar de investigação relativa a possível prática do crime de lavagem de
capitais (Lei 9.613/98), cuidar-se-ia de matéria afeta à 2ª CCR; determinou a remessa dos autos a
2ª CCR. Passa-se à análise dessa remessa. Embora respeitáveis fundamentos declinados pelo
Relator,  a  matéria  em questão  é  afeta  à  5ª  CCR.  Conforme  destacado  pelo  Procurador  da
República  oficiante,  a  possível  prática  do  crime  de  lavagem  de  capitais  teria  como  objetivo
'escamotear a natureza de dinheiro proveniente de peculato'. Além disso, consta da denúncia que
deu origem à Ação Penal nº 14273-89.2018.4.01.3200, que as investigações realizadas tinham
como objetivo 'desbaratar a atuação de uma organização criminosa (ORCRIM) criada e gerida
com a finalidade de desviar recursos públicos federais da saúde transferidos pelo Fundo Nacional
de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual  de Saúde (FES)'.  Nesse contexto,  considerando que os
possíveis  crimes  antecedentes  ao  crime  de  lavagem  de  capitais  sob  investigação  neste
procedimento se encontram previstos no art. 2º, § 5º, da Resolução CSMPF nº 148/2014, forçoso
concluir  que  a  5ª  CCR  é  o  colegiado  com  atribuição  para  atuar  no  feito.  Nesse  sentido  o
Enunciado nº 006, do CIMPF: 'É atribuição da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à
Corrupção),  e  consequentemente  dos  Ofícios  a  ela  vinculados,  os  feitos  que  possuem como
objeto o crime de lavagem de dinheiro cujo crime antecedente esteja previsto no art. 2º, § 5º, da
Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril  de 2014, publicada em 24/04/2014, ou a estes seja
similar ou conexo.' Aprovado na 6ª Sessão Ordinária, de 08-08-2018. Ante o exposto, é o caso de
proceder à devolução dos autos à 5ª CCR, para exercício de sua função revisional quanto à
promoção de declínio de atribuição apresentada pelo Procurador da República oficiante. Remessa
à 5ª CCR.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
à  5A.CAM  -  5A.CÂMARA DE  COORDENAÇÃO  E  REVISÃO  para  exercício  de  sua  função
revisional, nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação de Arquivamento

290. Expediente: DPF/RN-2020.0036555-IP -
Eletrônico 

Voto: 4172/2021 Origem:  GABPR5-MAC -  MARCIO
ALBUQUERQUE DE CASTRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de estelionato majorado (art. 171, § 3º do CP). Os
indiciados,  na  qualidade  de  filha  e  genro  do  instituidor,  sacaram  parcelas  dos  benefícios
previdenciários após o seu falecimento, no período de julho a outubro de 2018. Foram intimados e
manifestaram interesse em celebrar acordo de não persecução penal - ANPP. O ANPP foi firmado
com os investigados e posteriormente homologado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  O  ANPP  encontra-se  em  execução,  tendo  sido  gerados  dois  autos  judiciais  de
acompanhamento do cumprimento das condições pactuadas.  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).

291. Expediente: JF/CRI/SC-5010297-
50.2020.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 4411/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito Policial, instaurado com base em notícia-crime encaminhada por servidora do INSS à
Policial Federal, que comunica ter sido vítima de conduta que atinge sua honra no exercício da
função pública. Consta dos autos que, após o requerimento de benefício ter sido indeferido em
sede administrativa, a advogada investigada apresentou um pedido de reabertura de tarefa, a fim
de ver reformada a decisão tomada pela servidora; a subscritora do pedido de revisão, em seus
argumentos,  aduziu  que  a  conduta  da  servidora  do  INSS  era  passível  de  abertura  de
Procedimento  Administrativo  Disciplinar  '  PAD,  já  que  sua  atuação  tinha  sido  irregular,  ao
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considerar uma contribuição existente em período anterior à DER, na competência 11/2019, como
base  ao  indeferimento  do  pleito;  a  partir  do  desenvolvimento  da  argumentação  feito  pela
advogada, houve o registro de frases que extrapolam a argumentação razoável para o pedido; a
investigada  manifestou  que  a decisão  denegatória  da  servidora  do  INSS era  um 'ABSURDO
ADMINISTRATIVO (ERRO ADMINISTRATIVO) DOLOSO', tomado com 'o único intuito de indeferir
o benefício 'de qualquer jeito' para lesar a presente requerente'; afirmou que 'o presente servidor
responsável pelo processo em epígrafe ATUOU ILEGALMENTE, com o único intuito de indeferir o
presente benefício';  concluiu  que 'resta  CLARO que o servidor  em questão 'INVENTOU'  uma
renda,  incluindo-a  ilegalmente  nos  sistemas  concessórios  do  INSS  com  o  único  fim  de
INDEFERIR  ILEGALMENTE  o  presente  benefício';  a  investigada  argumentou  que,  caso  o
indeferimento ilegal não fosse sanado, 'deverá ser objeto de apuração de RESPONSABILIDADE
FUNCIONAL por meio de processo administrativo  disciplinar  (PAD),  uma vez que tal  servidor
violou flagrantemente as normas que regem a habilitação e concessão do presente benefício
assistencial'; ao final, 'REQUER A REABERTURA DA PRESENTE TAREFA para fins de correção
do resultado da atual conclusão, acarretando a concessão do presente benefício desde a 'DER',
alertando sobre a possibilidade de REPRESENTAÇÃO perante a CORREGEDORIA DO INSS'.
Possível prática de crime contra a honra e denunciação caluniosa. O Procurador da República
oficiante  entendeu  que,  por  mais  desarrazoados  que  os  argumentos  apresentados  ao  INSS
possam ser, não se tem elementos de convicção que indiquem que as peças apresentadas foram
redigidas a partir da consciência de que a servidora tivesse agido corretamente. O que se pode
ver é que havia uma crença, que se mostrou errônea, de que o benefício era devido e que a
servidora tinha agido em desconformidade com os regramentos cabíveis ao caso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelo que consta dos autos, não houve a prática
de crime por parte da advogada; pode ter havido algum excesso em razão do inconformismo
quanto ao indeferimento do seu pleito; no entanto, o referido excesso, no contexto dos autos, não
chega a configurar a prática de crime; mera irresignação com decisão proferida. Atipicidade do
fato. Homologação do arquivamento.

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

292. Expediente: JF/CRU/PE-0801494-
73.2021.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 4091/2021 Origem: GABPRM2-LAMAS - LUIZ
ANTONIO  MIRANDA  AMORIM
SILVA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado, em razão de prisão em flagrante ocorrida no dia 25-06-2021, vez que,
policiais  militares,  após receberem informes,  prenderam em flagrante e delito  os investigados
E.J.A.  e S.L.S.  pela  prática do crime de contrabando de cigarros.  Em relação ao investigado
S.L.S. a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com os seguintes
fundamentos: (1) a inexistência de elementos que demonstrassem que o indiciado praticou o fato,
em comento;  (2)  o investigado foi  preso porque estava próximo dos cigarros apreendidos,  os
quais estavam na calçada, cobertos por uma lona; (3) não foi colhida na investigação nenhuma
prova que demonstrasse que ele era o dono dos cigarros;  ou que fazia venda dos mesmos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme informações contidas nos
autos, o investigado o negou ser o dono dos cigarros encontrados na calçada da rua. Realizadas
buscas em seu veículo, o qual se encontrava estacionado próximo à mercadoria, nada de ilícito foi
encontrado em seu interior.  Depreende-se dos autos que os únicos elementos que ligariam o
investigado S.L.S. ao fato apurado são, em síntese, os seguintes: (1) a presunção dele ter sido
encontrado próximo as caixas de cigarros que estavam na calçada da rua; e (2) pelo fato de já ter
sido preso pela prática de contrabando de cigarros em outras duas oportunidades. Os policiais
militares  responsáveis  pela  abordagem,  declararam  que  S.L.S.  foi  encontrado  próximo  aos
cigarros,  junto  a  outras  duas  pessoas,  as  quais  fugiram  do  local  diante  da  chegada  do
policiamento. Assim, ele não foi encontrado vendendo, expondo à venda mantendo em depósito,
adquirindo, recebendo ou ocultando as várias caixas cigarros apreendidas. O fato de S.L.S. já ter
sido preso pela prática do crime de contrabando de cigarros não constitui, por si só, prova de que
nesta ocasião foi o autor do crime em questão. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

293. Expediente: JF-PA-1015014-78.2020.4.01.3900-IP
- Eletrônico 

Voto: 4184/2021 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de uso de documento falso (art.
304 do CP) perante a OAB/PA. Teria sido apresentado recibo falso de compra e venda de um
imóvel, no bojo de uma representação feita contra um advogado perante a OAB/PA. O advogado
foi  acusado de receber verbas de uma cliente,  mediante alvará,  e não repassar os valores à
respectiva herdeira, já que a cliente havia falecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Inicialmente, importante destacar que o recibo falso sequer era essencial à instrução da
reclamação  formulada  contra  o  então  advogado  junto  à  OAB.  Inclusive,  a  supressão  deste
documento  naquele  feito  não  prejudicaria  em  nada  o  seu  processamento,  pois  o  processo
limitava-se à penalização do representado por conduta antiética de se apropriar de valores que
recebeu em nome de sua falecida cliente, por meio de ação de consignação de aluguéis que não
teve qualquer relação com o imóvel objeto do recibo. Ademais, as investigações demonstraram
que a reclamante não teve a intenção deliberada de praticar o crime de uso de documento falso,
pois não tinham efetiva ciência da falsidade do recibo. Ausência de dolo na conduta. Falta de justa
causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

294. Expediente: JF/PCS-1002401-54.2020.4.01.3826-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4202/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
CARLOS MOTTA NORONHA

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  em decorrência  de  documentos  enviados  pela  Justiça  Federal,  a
respeito do possível crime de falsidade ideológica, perpetrado por W.G.A., mediante a adulteração
de informações em CTPS com o fim de obter benefício previdenciário (CP, art. 171, §3º). Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Após  a  realização  de  diligências  não  se
comprovou  a  suposta  rasura  na  CTPS  do  investigado;  o  investigado  apresentou  outros
documentos  que  demonstram  que  o  período  de  trabalho  constante  da  CTPS  foi  realmente
trabalhado.  Inclusive,  a  2º  Turma Recursal  Auxiliar,  da Seção Judiciária  do  Estado  de Minas
Gerais, deu provimento parcial ao recurso apresentado pelo investigado, para determinar ao INSS
a averbação, para todos os fins, do tempo de serviço constante na anotação suspeita; na decisão,
o Juízo entendeu que 'o que vejo é borrão da escrita pelo decurso do tempo. Ademais, a anotação
do início e fim do vínculo está em consonância com as averbações de reajuste salarial anotados
também na carteira, anotações às quais estão em ordem cronológica correta, encadeadas ano a
ano'. 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).

295. Expediente: JF/PE-0823452-92.2019.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4306/2021 Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA
MARA  DUARTE  CHAVES
ALBUQUERQUE

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

Ementa: Inquérito policial, instaurado em razão da prisão em flagrante do venezuelano J.J.U.E., flagrado
com cerca de 760 g de cocaína, ao desembarcar na cidade do Recife/PE; posteriormente, o réu
foi condenado na penas do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Ocorreu a
continuidade das investigações para apurar o envolvimento de B.C.A.M., em razão do uso do seu
e-mail para recebimento de bilhetes de passagens para o réu J.J.U.E. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Em oitiva, o réu J.J.U.E. declarou, basicamente, o seguinte: (1) B.C.A.M.
seria uma paquera de Manaus que conheceu em viagem anterior ao Brasil; (2) apesar de não ter
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envolvimento com o tráfico de drogas, repassou os dados para os compradores das passagens,
sendo  esta  a  razão  do  nome dela  constar  como  recebedora  dos  bilhetes;  (3)  ela  não  tinha
conhecimento do tráfico de drogas por ele realizado. Apesar da continuidade das investigações
para apurar o envolvimento de B.C.A.M no crime cometido por J.J.U.E., não foi possível reunir
provas suficientes de sua participação. As diligências realizadas mostraram-se infrutíferas, não
havendo outras diligências úteis capazes de alterar o panorama probatório atual.  Ausência de
provas  mínimas  da  participação  de  B.C.A.M.  nos  fatos.  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).

296. Expediente: JF-SOR-0001293-22.2019.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4284/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de contrabando de cigarros (art. 334-A, § 1º, inciso
IV, do CP) e de venda ilegal de botijão de gás (art. 1º da Lei n. 8.176/91). Apreensão de 29 (vinte e
nove)  maços  de  cigarro  de  origem estrangeira  e  07  (sete)  botijões  de  gás  armazenados de
maneira inadequada, na residência da investigada. Ouvida em sede policial, a indiciada declarou
que  os  maços  de  cigarro  e  botijões  de  gás  se  destinavam  ao  uso  próprio.  Promoção  de
arquivamento fundada no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento. (1) Conforme o
Enunciado nº 90 da 2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto.  As  eventuais  reiterações  serão
analisadas caso a caso'. No caso, observa-se que foram apreendidos 29 maços de cigarro de
origem  estrangeira.  Ausência  de  notícia  de  reiteração  delitiva  da  mesma  espécie.
Reconhecimento da insignificância na conduta ora investigada. (2) Com relação aos botijões de
gás, de fato, estavam armazenados nos fundos do estabelecimento comercial, mas os vizinhos
entrevistados não souberam informar se havia revenda de gás no local; não se mostra possível a
obtenção de elementos aptos a afastar  a alegação de que se destinavam ao uso próprio  da
investigada. Homologação do arquivamento.

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

297. Expediente: JF-SOR-5003531-89.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4209/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito  policial  complementar,  originado  no  bojo  da  'Operação  Nascostos',  instaurado  para
apurar a eventual participação de D. dos S.A., na prática do crime de estelionato (CP, art. 171). A
referida operação apurou  que a atuação da OCRIM consistia  em emitir  passagens aéreas e
estadias em hotéis utilizando-se de cartões de crédito falsos, e locação de veículos para posterior
destinação  indevida  (furto/apropriação)  utilizando  também  cartões  falsos;  há  indícios  de  que
houve  operações bancárias  envolvendo  a  CEF,  justificando a  atribuição  federal  para  o  caso.
Segundo o interrogatório de uma das investigadas T.S.S., presa em flagrante, D. dos S.A., atuou
retirando dois ou três carros locados pela OCRIM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após a realização de diversas diligências, não restou evidenciado que D. dos S.A. participou
dos crimes investigados na 'Operação Nascostos', não havendo elementos nos autos a corroborar
o depoimento de T.S.S. Dentre outras informações prestadas no depoimento de T.S.S., que não
foram corroboradas pela investigação, chama atenção que as locadoras de veículos vítimas dos
golpes aplicados informaram que não localizaram qualquer contrato de locação e veículos em
nome de D. dos S.A. Ainda, as informações prestadas pelo investigado em sede de oitiva policial
foram confirmadas pela autoridade policial. Ausência de materialidade delitiva. Ausência de justa
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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).

298. Expediente: JF-SOR-5004014-22.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4359/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º DO CP). DESDOBRAMENTO
DA  OPERAÇÃO  NASCOSTOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  DE  PROVA  SOBRE  A  PRÁTICA  DE  OUTROS  CRIMES  PELOS  JÁ
INVESTIGADOS  NO  ÂMBITO  DA  REFERIDA  OPERAÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado como desdobramento dos autos da 'Operação
Nascostos' (que investiga crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e
organização  criminosa  com  associação  para  o  tráfico  de  drogas,  mediante  uso  de  cartões
clonados) com o objetivo de apurar eventuais estelionatos, em tese, praticados pelos indivíduos
investigados na operação, bem como a participação de A.F.P. nos estelionatos cometidos contra
empresas de aluguel de veículos, além da participação de G. B. G., J. DA S. P. e T. DA S. S. nos
delitos  cometidos  pela  organização  criminosa  em Campo  Grande/MS.  2)  Foram oficiadas  as
instituições financeiras por meio das quais foram emitidas passagens aéreas e estadias em hotéis
com a utilização de cartões de crédito clonados, para que informassem os valores dos prejuízos e
se foram aferidos pelos bancos ou pelos titulares dos cartões; foram informadas as despesas e os
devidos  ressarcimentos  aos  clientes  verdadeiros.  3)  Foi  solicitada  realização  de  perícia  nos
documentos  potencialmente  falsos  utilizados  para  o  cometimento  dos  delitos.  No  entanto,  o
Núcleo Técnico Científico da Polícia Federal informou não ser possível a realização de exames
periciais para atribuição ou exclusão de autenticidade, em razão da necessidade de exame físico
do objeto original questionado (corpo de delito direto). 4) O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento por não terem sido colhidos elementos que demonstrassem a prática
de outros delitos pelos investigados. 5) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
6) Conforme informação dos autos, no que concerne à apuração da participação de A. F. P. nos
delitos,  sem  outras  linhas  de  investigação  possíveis,  foi  ele  localizado  e  intimado  a  prestar
esclarecimentos  à  autoridade  policial;  contudo,  não  compareceu,  exercendo  seu  direito
constitucional de não produzir prova contra si mesmo e de permanecer em silêncio. 7) Em relação
à participação de G.B.G., J. DA S. P. e T. DA S. S. quanto aos fatos praticados em Campo Grande/
MS, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, verificou-se
que  elas  foram  condenadas,  junto  com  outros  denunciados,  Na  Ação  Penal  nº  0046686-
47.2017.8.12.0001 pelas práticas dos crimes previstos no art. no art. 171, caput, do CP, c/c art. 2º
da Lei 12.850/13. 8) Desse modo, verifica-se, que, embora empreendidos esforços no sentido de
elucidar os fatos,  não foi  possível  identificar a prática de outros delitos pelos investigados na
referida operação, nem por outras pessoas, e não se vislumbram, no momento, outras diligências
aptas a identificar a materialidade de eventual crime de estelionato. Ademais, dada a antiguidade
dos fatos, tal possibilidade torna-se muito remota, incidindo o disposto na Orientação 26/2016 da
2ª CCR. 9) Homologação do arquivamento.

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

299. Expediente: JF-SOR-5005165-23.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4092/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a eventual participação do proprietário de veículo que
transportava 11.204 maços de cigarros estrangeiros ilegais, na prática do crime descrito no art.
334, § 1 º, inciso V, e § 2º do CP, apurado nos autos de uma ação penal. O veículo pertencia a
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A.L..  O investigado A.L,  ouvido pela  autoridade policial,  afirmou, basicamente,  o seguinte:  (1)
comprou o automóvel em 2012 através de financiamento bancário e o revendeu em 2013 a um
conhecido de nome `Messias'; (2) não sabe outras dados do comprador; (3) "Messias" não pagou
as parcelas e sumiu com o veículo; (4) tentou localizá-lo, mas não teve sucesso. Na tentativa de
investigar a existência de contato do proprietário com os investigados na ação penal (motorista e
carona  que  estavam  no  veículo  com  os  cigarros),  o  Ministério  Público  Federal  solicitou  à
autoridade policial a realização de perícia nos telefones celulares apreendidos quando da prisão
deles; e no aparelho celular de A.L. Conforme informações da Delegacia de Polícia Civil de Tatuí,
(1) não foi possível localizar os aparelhos apreendidos; (2) não houve a realização de perícia nos
celulares, bem como da Vara Criminal de Tatuí;  (3) não é possível auxiliar na localização dos
aparelhos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Na ação penal que investiga o
motorista e carona do veículo, verifica-se que também não houve a juntada de laudo pericial nos
aparelhos celulares, nem a notícia de que tenha sido realizada perícia. Assim, não se tem notícias
do paradeiro dos aparelhos telefônicos apreendidos;  não foi  realizada perícia nos celulares à
época de sua apreensão. Além disso, já transcorreram, entre os fatos e a presente data, mais de 6
(seis)  anos.  Assim,  verifica-se  que  não  será  possível  apurar  com  a  necessária  precisão  o
envolvimento de outras pessoas no crime. Igualmente, também restaria infrutífera a intimação de
A.L. para efetuar a entrega de seu aparelho telefônico à autoridade policial para a realização de
perícia. Homologação do arquivamento, com o 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).

300. Expediente: JF-SOR-5005925-69.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 4093/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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  registrado  um Boletim de  Ocorrência  contra
funcionários da CEF, sabendo que estes já tinham sido investigados pelos fatos informados, não
sendo comprovada a violação de sigilo  bancário  por  ele  alegada.  Ele  havia  afirmado que os
funcionários da CEF teriam cometido quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial, uma vez
que teriam se utilizado do acesso a documentos internos da instituição financeira para fornecer à
autoridade  policial  sua  qualificação  e  endereço  para  a  instrução  do  Boletim  de  Ocorrência.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inciso IV). O crime de denunciação caluniosa
exige os seguintes elementos para sua configuração: a) a imputação de crime ou contravenção; b)
vítima 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. Consta dos autos, basicamente, o seguinte: (1) não houve, por parte da polícia,
instauração de Inquérito Policial, ou de qualquer outra investigação, para apurar os fatos relatados
pelo  indiciado.  (2)  Para  instruir  o  Boletim  de  Ocorrência  registrado,  a  autoridade  policial
determinou a juntada de uma apuração preliminar, em que os fatos já haviam sido investigados;
(3) já indicou que o que seria apurado a partir deste registro seria a denunciação caluniosa, e não
a violação  de  sigilo  por  ele  narrada  (e  cuja  investigação  é  que possibilitaria,  em verdade,  a
consumação 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).

301. Expediente: 1.00.000.013743/2021-27 - Eletrônico Voto: 4183/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de
escravo  (CP,  art.  149).  De  acordo  com o  Relatório  de  Fiscalização  realizado  pela  Gerência
Regional do Trabalho em Minas Gerais, o empregador teria submetido 08 trabalhadores, todos
provenientes do Município de Itiuba/BA, a condições degradantes de trabalho e moradia; concluiu
que, nestas condições,  os rurícolas laboravam em condições análogas à de escravos.  Foram
constatadas várias irregularidades, tais como, moradias/alojamentos sem condições de higiene e
asseio, água para consumo cuja potabilidade não era comprovada, fogões e fogareiros instalados
no  interior  de  quartos,  falta  de  local  adequado  para  armazenamento  de  alimentos,  falta  de
armários para guardar os pertences, não fornecimento de E.P.I. O Procurador oficiante promoveu
o  arquivamento  por  entender  que  as  condições  degradantes  de  trabalho  não  configuram,
necessariamente,  trabalho  em condições  análogas às  de escravo,  não estando presentes  os
requisitos dessa configuração. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). De fato,
não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. Se a violação
aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores
são  submetidos  a  trabalhos  forçados,  jornadas  exaustivas  ou  a  condições  degradantes  de
trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do CP, pois os trabalhadores
estão recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua
dignidade (STF - Inq: 3412 AL, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2012,
Tribunal  Pleno,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO ELETRÔNICO  DJe-222  DIVULG  09-11-2012
PUBLIC 12-11-2012). No caso, não houve registro de aliciamento de mão-de-obra, não constou
do Relatório o depoimento dos trabalhadores resgatados.  Sem provas inequívocas de que os
empregados tenham sido forçados a trabalhar ou a cumprir jornadas extenuantes a contragosto,
em condições degradantes de trabalho ou com imposição de restrição da liberdade de locomoção,
não há como imputar  ao investigado a acusação de infringir  o art.  149 do CP.  Materialidade
delitiva, por ora,  não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

302. Expediente: 1.11.000.000994/2018-62 - Eletrônico Voto: 4178/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  RELATÓRIO  COAF.  MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS SUSPEITAS.  LEI  Nº  9.613/98.  AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE
CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1)  Procedimento
Investigatório Criminal instaurado em razão do recebimento de Ofício, datado de 06-09-2017, do
Ministério Público Estadual de Alagoas com uma Notícia de Fato e um Relatório de Inteligência
Financeira  -  COAF,  que  detectou  movimentações  financeiras  incompatíveis  com  a  renda  da
empresa construtora S. Ltda, que executou diversas obras públicas nesta Cidade de Maceió/AL,
como a ampliação da Secretaria de Finanças de Maceió, da Estação Ferroviária da Secretaria de
Agricultura  do  Instituto  Penal  São  Leonardo,  e  construiu  conjuntos  habitacionais,  inclusive
empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, para o que diz a mídia ter a mesma
contratado cerca de 200 empregados por meio de subempreiteiras de "fachada", inclusive para a
realização de obras neste Estado. 2) A sócia da empresa construtora foi ouvida pela Promotoria
de Justiça de Maceió, em 27-07-2017, oportunidade em que declarou: 'Que o período evidenciado
no documento originário do COAF coincide com período da reconstrução da drenagem na Forene,
que sai  de uma avenida principal  dos conjuntos e deságua em determinado local;  Que essa
drenagem foi no conjunto residencial construído pela Construtora com verbas oriundas da Caixa
Econômica  Federal.  Que  algumas  dessas  empresas  acima  citadas  possuem  contratos  de
prestação  de  serviço  nos  empreendimentos  em execução.'  A Construtora  S.  Ltda  apresentou
esclarecimentos sobre o Relatório de Inteligência Financeira produzido pelo Conselho de Controle
de Atividades Financeiras ' COAF; apresentou também a relação de pagamentos a fornecedores
de materiais e serviços; relação de transferências bancárias efetuadas - distribuição de lucros;
comprovantes de pagamento a SGC ' E. e C. E., G. K. T. A. F.. 3) A 20ª Promotoria de Justiça da
Capital  do  Ministério  Público  Estadual  de  Alagoas  após  a  análise  de  toda  documentação
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apresentada e depoimentos concluiu pela inexistência de contrato de prestação de serviço com o
Estado de Alagoas ou qualquer irregularidade envolvendo o ente público estadual, e determinou a
remessa dos autos ao Ministério Público Federal em virtude da existência de obras no Programa
Minha Casa Minha Vida. 4) Importante ressaltar que este feito ficou suspenso devido à decisão do
então presidente do STF, Min. Dias Toffoli, no julgamento do RE 1.055.941-SP, em 15-07-2019,
que  determinou  a  suspensão em todo  o território  nacional  de  inquéritos  e  procedimentos  de
investigação criminal que foram instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua
prévia autorização para a obtenção dos dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e
controle (Fisco, COAF e BACEN. 5) Em 04-12-2019, o STF firmou a tese de que "É constitucional
o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra d o procedimento
fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de
persecução  penal  para  fins  criminais,  sem  a  obrigatoriedade  de  prévia  autorização  judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e
sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao
item anterior,  deve ser  feito  unicamente por  meio de comunicações formais,  com garantia de
sigilo,  certificação  do  destinatário  e  estabelecimento  de  instrumentos  efetivos  de  apuração  e
correção de eventuais desvios.', vencido o Ministro Marco Aurélio, que não referendava a tese.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário". 6) O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, por entender que não existem provas nos autos da ocorrência de crimes e nem
diligências  aptas  a  comprovar  a  materialidade  do  delito,  esta  Notícia  do  fato  não  é  apta  a
desencadear investigação penal. 7) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).  8) No
caso, o Ministério Público Estadual de Alagoas, considerando o Relatório do COAF e as provas
acostadas aos autos de seu Procedimento Administrativo, não identificou ilícitos praticados pela
empresa no âmbito estadual, tanto foi assim que arquivou o mesmo e enviou os respectivos autos
ao Ministério Público Federal em Alagoas, tendo em vista que a empresa atuaria em obras do
Programa Minha Casa Minha Vida e teria contratado subempreiteiras de "fachada", de acordo
com a mídia. 9) Conforme apurado pelo Procurador oficiante, pela análise dos autos observa-se
que a empresa, cuja atividade é a construção de edifícios, possui sede em Alagoas, tem 240
empregados contratados, seus sócios são arquitetos, engenheiros, e o capital social da mesma é
no montante de R$ 3.700.000,00; e que o seu contrato social permite que faça a transferência de
altas quantias para pagamentos, e o recebimento de valores devido a pagamentos de serviços
executados. 10) Além disso, cabe ao Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Habitação -
MCidades/SNH  e  a  Caixa  Econômica  Federal  informar  ao  Ministério  Público  Federal  a  não
execução de obras por empresas que receberam recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida -
Entidades  -  PMCMV-E,  porém neste  feito  não  há  indícios  que  evidenciem a  participação  da
empresa  investigada  em  desvio  ou  mal  uso  de  verbas  públicas  federais.  11)  Ausência  de
materialidade delitiva e justa causa para o prosseguimento das investigações. 12) Homologação
do arquivamento, com a ressaltava 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).

303. Expediente: 1.13.000.002366/2019-28 - Eletrônico Voto: 4207/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a possível prática do crime de falsificação de documento ou
uso de documento falso, praticado por aluno da UFAM ao apresentar declaração supostamente
falsa  para  aproveitamento  de  disciplina  em  curso  de  pós-graduação  daquela  Universidade.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Após a realização  de  diligências,
verificou-se  que  o  aluno  investigado  na  verdade  seria  vítima  de  um  golpe.  Segundo  restou
apurado, o certificado de conclusão de curso apresentado à UFAM (documento supostamente
falso), teria sido emitido por instituição particular de ensino que não teria autorização do MEC para
ofertar  tal  curso.  Assim,  como bem pontuou o Procurador oficiante  'ao apresentar  à  UFAM o
documento  que  acreditava  válido,  o  investigado  foi  induzido  em erro,  não  configurando  sua
conduta  crime,  por  atipicidade  subjetiva'.  Falta  da  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

304. Expediente: 1.14.000.001894/2021-47 - Eletrônico Voto: 4182/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  difamação  (art.  139  do  CP).  A
representação criminal foi originalmente apresentada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 2ª Região e seu Presidente, à Polícia Federal  no RJ,  tendo em vista
postagem realizada na rede social Instagram. A aludida postagem dizia o seguinte: 'A cultura do
Rio  de  Janeiro  de  eleger  as  pessoas  erradas',  seguida  de  uma  lista  de  nomes  de  pessoas
conhecidas  naquele  Estado  da  Federação,  algumas  das  quais  estão  sendo  processadas  ou
investigadas criminalmente. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Como bem
ressaltou a Procuradora oficiante, à vista dos autos, em especial do conteúdo da postagem, não
se configura materialidade delitiva do crime de difamação, que exige para a sua caracterização a
imputação de um fato ofensivo à reputação do ofendido. Do teor da postagem, não é possível
concluir pela descrição de um fato concreto e ofensivo, envolvendo o Presidente do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região. Do mesmo modo, eventual delito de
injúria (art. 140 do CP do CP) carece igualmente do elemento subjetivo específico doloso, pelo
que deflui do teor da postagem. Atipicidade da conduta. 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).

305. Expediente: 1.14.006.000135/2021-15 - Eletrônico Voto: 4337/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de representação sigilosa formulada em desfavor da presidente
de colônia de pescadores. Possível recebimento indevido de seguro defeso, por parte de cerca de
600 (seiscentos) moradores de colônia de pescadores localizada no distrito de Barra do Tarrachil,
município de Chorrochó/BA, que não exercem a atividade de pescador. A Procuradora oficiante
promoveu  o  arquivamento  por  ausência  de  elementos  que  comprovem  a  ocorrência  de
irregularidade, visto que os fatos teriam ocorrido em 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, inciso IV). Conforme diligenciado junto ao INSS, não há registro de requerimentos de
seguro defeso na localidade informada pela representante. Ademais, como informou a CGU, a
ausência  de  mais  informações  inviabiliza  o  cruzamento  de  dados.  Por  fim,  a  data  dos  fatos
remonta ao ano de 2010, o que dificulta eventual diligência investigatória que se reporte ao tempo
dos fatos. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. Porém, de acordo
com a  Procuradora oficiante,  foi  comunicado o caso  à Secretaria  de Aquicultura  e  Pesca  do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que tenha conhecimento dos fatos e
adote as providências que entender necessárias.

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

306. Expediente: 1.15.002.000359/2021-11 - Eletrônico Voto: 4409/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Banco do Nordeste, na qual
alega a aplicação irregular de crédito obtido a partir de financiamento com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); a nota de crédito rural seria no valor de R$
18.582,36; relatório de acompanhamento de projetos concluiu pela aplicação parcial dos recursos
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liberados.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com os  seguintes
fundamentos:  (1)  os fatos  apontam que provavelmente se  trata  de pessoa  de baixa renda e
escolaridade, o que foi comprovado, ainda que perfunctoriamente; (2) ausente justa causa para a
instauração  de  qualquer  procedimento  criminal  sobre  os  fatos;  os  fatos  são  penalmente
insignificantes; (3) o Banco do Nordeste do Brasil S.A. pode buscar se ressarcir do valor do mútuo
pelos  meios  ordinários  de  cobrança.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realmente,  considerando  os  princípios  penais  da  ofensividade,  da  fragmentariedade  e  da
subsidiariedade,  mostra-se  razoável  o  entendimento  de  que  os  meios  civis  são  suficientes  e
adequados  para  a  solução  da  questão  fática  noticiada.  Possibilidade  de  descumprimento
contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Homologação do arquivamento.

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

307. Expediente: 1.15.002.000361/2021-91 - Eletrônico Voto: 4357/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Irregularidade na concessão do benefício assistencial de Amparo Social de Assistência ao Idoso.
Segundo consta, a beneficiária teria omitido que pessoa do seu grupo familiar (seu esposo) já
recebia benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Houve recebimento indevido do
benefício  no  período  de  08-05-2000  a  31-01-2018,  o  que  totalizou  um prejuízo  ao  INSS no
montante de R$ 168.973,23.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Como bem
pontuou  o  Procurador  oficiante,  embora  existam  indícios  de  autoria  e  materialidade,  não  se
verifica a utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, tendo em vista que a investigada está
com 93 anos de idade e incluí-la no polo passivo de eventual ação penal, com a consequente
realização de todos os seus demorados e custosos trâmites legais, não se justifica neste 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).

308. Expediente: 1.15.002.000426/2020-17 - Eletrônico Voto: 4180/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste (BNB), mediante
a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, inciso IV).  Informação de que foi
liberada ao beneficiário a quantia de R$ 4.000,00. Ausência de elementos que permitam concluir
que ele  se  utilizou  de meio  fraudulento  para  obter  o  referido financiamento.  Possibilidade de
responsabilização cível e administrativa, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e
compromissos  assumidos  junto  à  instituição  financeira.  Carência  de  elementos  indicativos  da
presença de dolo na conduta. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão  de  Revisão,  de
13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual
crime contra o Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

171/193



ATA DA 823ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376413/2021

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

309. Expediente: 1.18.000.002470/2020-70 - Eletrônico Voto: 4201/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência do crime tipificado no art. 339 do CP
(denunciação  caluniosa).  O  noticiante  relata,  em  síntese,  o  seguinte:  (1)  é  professor  da
Universidade Federal de Goiás ' UFG; (2) uma aluna, com o fim de prejudicá-lo, imputou a ele
conduta que se subsumiria  ao crime de assédio sexual  (art.  216-A, CP),  embora o soubesse
inocente dessas acusações. (3) A imputação teria sido feita junto à Ouvidoria da UFG; o que
ensejou a instauração de Comissão de Sindicância, cujo relatório final concluiu pela absolvição do
noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime, em comento, exige, para
sua configuração, a presença de três requisitos, a saber: (a) a imputação seja dirigida à pessoa
certa;  (b)  a denúncia aponte a prática de um fato definido como crime; e (c) o agente tenha
consciência  da  improcedência  de  suas  afirmações.  Como  bem  observou  o  Procurador  da
República oficiante, 'a narrativa que deu ensejo ao processo administrativo (Sindicância e PAD)
não estava lastreada em eventos falsos, de modo que E., em seu depoimento, não desmentiu tais
declarações,  limitando-se  a  dar  interpretação  diversa  aos  acontecimentos.  Ou  seja,  os  fatos
narrados por  J,  estão  circunscritos  a  eventos  reais  '  a  controvérsia  residiria  na  interpretação
desses eventos, mas não sua existência -, de modo que o crime em tela (art. 339, CP) exige, para
sua configuração, o dolo direto, não admitindo o dolo eventual'. Assim, tem-se que a investigada
limitou-se ao exercício regular de direito (direito de petição); descreveu fatos reais; não se verifica
que  tenha  agido  com  má-fé  (animum  nocendi).  E,  ainda  que  os  fatos  narrados  pudessem
configurar crime, estaria ausente a elementar do tipo ('de que o sabe inocente'). Por outro lado,
quanto ao suposto abuso sexual cometido pelo professor, ao se analisar o depoimento da aluna
não constam insinuações ou comportamentos de cunho sexual (aproximação física inoportuna e
persistente, causação de embaraço ou perguntas indiscretas sobre a vida privada, violação de
direito à liberdade sexual, ameaças ou promessas de obtenção de benefícios, em troca de favores
sexuais etc.) Os fatos narrados não configuram fato típico penal. 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).

310. Expediente: 1.18.001.000417/2021-13 - Eletrônico Voto: 4410/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  encaminhado  pela  Agência  Nacional  do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ' ANP, o qual tratou de irregularidades verificadas em
empresa; a empresa em questão foi autuada em decorrência de, em uma das bombas, o produto
'Gasolina Comum C' apresentar teor de etanol anidro acima dos limites legais, o que levou à
interdição da bomba até a regularização da situação; posteriormente a empresa foi novamente
autuada por ocultar a faixa de interdição, cobrindo-a com uma lona preta e placa com os dizeres
'Bomba em Manutenção'. O Procurador da República oficiante entendeu que, quanto ao fato de,
em uma das bombas, o produto 'Gasolina Comum C' apresentar teor de etanol anidro acima dos
limites legais,  não se trata de ilícito  cuja atribuição para persecução penal seja  do Ministério
Público Federal,  com base no Enunciado nº  38 da  2ª  CCR;  quanto à  ocultação da  faixa  de
interdição, entendeu que a conduta descrita não constitui fato típico criminal; configura infração
administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, a apresentação de teor
de etanol anidro acima dos limites legais em uma das bombas não configura ilícito de atribuição
do MPF; eventual persecução penal é de atribuição do Ministério Público Estadual, conforme o
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Enunciado nº 38 da 2ª CCR; tendo em vista que o Procurador da República oficiante determinou a
remessa  de  cópia  integral  da  NF  ao  Ministério  Público  Estadual,  mostra-se  desnecessário  o
declínio de atribuição. Quanto à irregularidade consistente na ocultação da faixa de interdição,
conforme fundamentação apresentada pelo Procurador da República oficiante, não se verifica a
prática de crime na referida 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).

311. Expediente: 1.20.000.000984/2021-13 - Eletrônico Voto: 4285/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Expediente oriundo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ' ECT, no qual se comunica a
conclusão de processo disciplinar que resultou na demissão por justa causa de um empregado. O
referido  empregado  foi  responsável  pela  evasão  de  receita  da  empresa  pública  federal  (R$
443,45);  objetos  pré-franqueados  com  selos  advindos  de  postagens  irregulares  não  foram
contabilizados ao saldo de caixa, o que gerou a evasão de receita. Alegou o empregado que tal
acontecido  se  deu  em  razão  de  ele  ser  portador  de  transtorno  de  déficit  de  atenção  e
hiperatividade. Contudo, não foi apresentada nenhuma solicitação formal ou apresentado atestado
para  que  o  empregado  não  exercesse  a  função  em  guichê  de  atendimento.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se que o processo disciplinar que resultou
na demissão do empregado não apurou um prejuízo significativo à empresa pública federal, já que
inferior a R$ 500,00. Assim, sob a ótica criminal, a conduta praticada mostra-se insignificante, já
se mostrando demissão na esfera trabalhista suficiente para coibir a 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).

312. Expediente: 1.21.000.000203/2021-53 - Eletrônico Voto: 4261/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  CONTRA  HONRA  PRATICADO  POR  DETENTO  CONTRA
SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  PENITENCIÁRIA  FEDERAL  NA  QUAL  ENCONTRA-SE
CUSTODIADO. NARCOTRAFICANTE ENCAMINHA CARTA A SEU ADVOGADO E A DIVERSOS
ÓRGÃOS JUDICIAIS, DENUNCIANDO E ACUSANDO A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES
NO ÂMBITO DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS. AUTOS REMETIDOS DA
7ª  CCR.  AUSÊNCIA DE  DOLO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  fato
autuada em razão de encaminhamento de ofício referente à representação para que se proceda à
apuração de injúria, calúnia e/ou difamação que teriam sido praticadas, em tese, pelo interno L. F.
da C., custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG) ' MS, contra servidores
públicos  da  referida  Penitenciária  Federal.  2.  O  referido  documento,  além  de  impugnar  a
promoção  de  arquivamento  da  NF 1.21.000.001296/2020-52,  antes  autuada  tendo  por  objeto
possível prática de denunciação caluniosa e/ou comunicação falsa de crime/contravenção pelo
citado interno, também o representou quanto a possíveis crimes contra a honra praticados, em
tese, por ele em seus relatos formalizados no documento datado de 17/06/2020. 3. Consta nos
autos que, no dia 17-06-2020, o interno L. F. da C. encaminhou requerimento de 44 páginas com
destino a seu advogado e a diversos órgãos em que expôs, em síntese: i) discordância contra a
instauração de 11 (onze) procedimentos disciplinares, os quais denomina de '11 pdi's kafkianos' ;
ii)  falta  de  publicação/conhecimento/orientação  aos  internos  da  Portaria  157,  de  12-02-2019
referente  a  regras  a  serem  observadas  no  envio  de  correspondências  (e.g.  1  folha  por
carta/envelope); iii) interrupções no parlatório; iv) qualidade da alimentação e produtos de higiene
fornecidos aos internos; v) negativas, omissões ou retardamento em fornecimentos de cópias de
interesse do interno (e.g. contratos de licitação de alimentação); e vi) demora na análise e envio
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de cartas ("engavetamento"). 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
por  ausência  de  dolo,  agindo  o  interno,  a  que  tudo  indica,  com animus narrandi  ou  animus
criticandi. 5. Remessa dos autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, que entendeu não ser
matéria referente ao controle externo de atividade policial, mesmo em se tratando de custodiado,
encaminhando os autos para a 2ª CCR para revisão. 6. Com efeito, trata-se de requerimento, da
lavra do próprio punho do interno. Cabe analisar nesta NF os fatos na perspectiva de ocorrer
calúnia, injúria e/ou difamação. Parece não estar presente, no caso, o dolo específico de ofender,
desrespeitar, macular a honra alheia. 7. Veja-se de início, por exemplo, que, nos requerimentos
endereçados ao i. Diretor e à i. Presidente do Conselho Disciplinar, há a seguinte menção (v. nota
de rodapé): "É bom deixar claro que eu não tenho nada pessoal contra ninguém". E, ao final, f. 43,
ressalta: "Como já disse: não tenho nada pessoal, contra o Seu A., L., D..., nem contra qualquer
servidor público desta Penitenciária. Estou relatando fatos. Não sou o dono da verdade e sou
humano com todos os defeitos". 8. Outrossim, ao narrar os fatos, há trechos em que o interno,
inclusive, elogia a postura, forma de tratamento e ética dos servidores. 9. No tocante à expressão
"servidor BANDIDO", deve ser interpretada no contexto dos fatos. Com efeito, verifica-se que foi
posta de forma genérica a fim de caracterizar eventual servidor "seja ele quem for" e que seja
condenado judicialmente por  algum crime,  "com total  direito  a se defender".  10.  Nota-se que
alguns fatos, foram trazidos de forma desconexa e genérica, como o caso do citado encontro do
ex-Juiz Corregedor, gravações de visitas íntimas e forjamento de ataques pelos próprios agentes,
afirmando nas folhas iniciais estar apenas "comentando"; porém, de todo modo, sem a atribuição
de  responsabilidade(s),  sem  se  insurgir  concreta  e  especificamente  durante  o  decorrer  da
narrativa.  11. O documento apresenta, em alguns pontos, contradição, por exemplo, na f. 15, o
interno insurge-se contra a Chefe do Setor de Reabilitação como possível  "culpada" pela não
divulgação de normativas internas, "pois ela é a chefe deles e tem a obrigação de conhecer essas
duas Portarias absurdas e contraditórias". Contudo, em uma análise detida, denota-se que ele
havia afirmado anteriormente que essa questão já havia sido superada: "eu volto a frisar até
segunda-feira eu a culpava por causa de alguns PDIs desses. Agora ficou tudo esclarecido eu
tenho a obrigação de deixar esses fatos bem claro". 12. Assim é que, da análise dos documentos,
bem  como  do  contexto  em  que  foram  tecidas  as  críticas,  ainda  que  incisivas,  ao  sistema
penitenciário, verifica-se que inexiste dolo específico, agindo o interno, a que tudo indica, com
animus narrandi ou animus criticandi. 13. Homologação do arquivamento. 

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

313. Expediente: 1.21.004.000194/2020-80 - Eletrônico Voto: 4262/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CORUMBÁ-MS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  DE  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL -  PIC.  CRIMES  DE  DESCAMINHO  E  DE
CONTRABANDO. ANÁLISE DE DIVERSAS REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS
NO MESMO PROCEDIMENTO. EXPORTAÇÃO POR VIAS CLANDESTINAS DE PRODUTOS DE
EXPORTAÇÃO  PERMITIDAS.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49. PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Este Procedimento de Investigação Criminal tem origem em Notícia de
Fato que foi instaurada com o fim de apurar fatos narrados em diversas Representações Fiscais
para Fins Penais, as quais foram posteriormente desmembradas em outros procedimentos.  2.
Permaneceram como objeto deste PIC 2 (duas) representações, tipificadas pela prática, em tese,
dos crimes de descaminho, eis que, conforme informações trazidas aos autos, os descaminhos
nelas noticiados não implicaram ilusão tributária  superior  a R$ 20.000,00.  (R$ 1.575,63 e R$
379,58, respectivamente). 3. Permaneceram também outras 14 (quatorze) representações fiscais
que descrevem a tentativa de exportação, por vias clandestinas, de diversas mercadorias, tais
como vestuários, chinelos, café, vitaminas, ração para animais, óculos etc. A Receita Federal do
Brasil em Corumbá está a considerar a exportação clandestina justamente pelo fato de não ter
passado  por  recinto  aduaneiro  na  tentativa  de  saída,  apesar  de  os  bens  apreendidos  não
constituírem  mercadorias  cujo  trânsito  por  pessoa  física  seja  proibido.  4.  Outras  4  (quatro)
representações fiscais relatam conduta que se trataria de crime de contrabando, tendo em vista a
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apreensão de diesel (200 litros), gasolina (40 litros), pneus (8 unidades) e 1 (um) botijão de gás,
em poder de cada cidadão autuado, respectivamente. 5. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, em relação às condutas que
caracterizariam  o  crime  de  descaminho,  visto  que  os  valores  dos  tributos  devidos  não
ultrapassaram  R$  20.000,00,  inexistindo  outros  procedimentos  em  nome  dos  autuados;
atipicidade da conduta de exportar por vias clandestinas produtos de exportação permitida, em
razão do trânsito corriqueiro de nacionais e bolivianos residentes na região; é uma prática comum
do local para fins de subsistência; por fim, em virtude da reduzida quantidade de mercadorias
apreendidas e ausência de reiteração, arquivou os procedimentos referentes ao contrabando de
combustível, pneus e botijão de gás. 6. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal  (art.  62,  IV,  da LC nº 75/1993). 7. O tema é objeto do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública
decorrente  da  conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$  20.000,00,  ressalvada  a
reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. (150ª
Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)  8.  Conforme  consta  dos  autos,  não  há  outros
procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em
relação aos investigados, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional.  9. Com
relação  aos  produtos  apreendidos  (vestuários,  chinelos,  café,  vitaminas,  ração  para  animais,
óculos), os quais embora não se tratem de mercadorias proibidas, mas a quantidade evidencia
que seriam para  comércio  ou  uso  pessoal,  excepcionalmente,  considerando as  peculiaridade
locais  de  trânsito  de  pessoas,  por  se  tratar  de  região  de  fronteira  entre  Brasil  e  Bolívia,  o
perdimento  das  mercadorias  mostra-se  suficiente  para  coibir  a  conduta  em questão.  10.  Em
relação ao contrabando de combustível, a conduta em análise apresenta dano inexpressivo ou
nulo à saúde pública ou a outros bens tutelados pelo tipo penal.  A adoção de parâmetro  de
aplicação do princípio da insignificância, nas regiões de fronteira, onde é comum o abastecimento
de veículos em países vizinhos, onde o combustível tem menor preço. Muitas cidades brasileiras
fronteiriças sequer tem posto de combustível, fato que deve ser levado em conta. Aplicação do
princípio da insignificância ante a pequena quantidade apreendida. 11. Por fim, no tocante aos
pneus e botijão de gás apreendidos: ausência de notícia de reiteração delitiva. Baixa lesividade da
conduta.  Perdimento  da  mercadoria.  Medida  administrativa  suficiente  para  a  prevenção  e
repressão do ilícito. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR.
12. Homologação do arquivamento. 

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

314. Expediente: 1.22.000.000633/2021-38 - Eletrônico Voto: 4175/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível  conduta criminosa praticada por ex-servidora do
Ministério Público do Trabalho. Ela teria publicado um artigo depreciativo, em detrimento do MPT,
reportando mazelas que teria presenciado no tempo em que exerceu suas atribuições do cargo,
como  privilégios  concedidos  a  autoridade,  dificuldades  vivenciadas  pelos  trabalhadores  e
autoritarismo por parte de agentes públicos. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por
ausência de cometimento de crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Verifica-se que o texto publicado pela servidora somente reporta fatos por ela vivenciados. Trata-
se de narrativa impregnada da emotividade própria dos que, como ela própria narra em seu texto,
padecem de  algum problema  emocional,  reflexo  de  seu  estado  de  saúde,  circunstância  que
inclusive é reportada pela própria ex-servidora no artigo postado. Consta dos autos, ainda, um
relatório de psicoterapia que demonstra que a ex-servidora apresenta sintomas depressivos, crise
de choro e anedonia. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

315. Expediente: 1.22.000.002754/2021-14 - Eletrônico Voto: 4174/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente  do Juízo da 11ª  Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG para apurar a possível ocorrência do crime descrito no art. 168, § 1º, inciso III, ou
no art. 330 do CP, atribuído ao reclamado. Ele teria deixado de indicar a localização dos bens
móveis arrematados pelo reclamante, dos quais foi nomeado depositário fiel. Em virtude da inércia
detectada lhe foi aplicada multa de 20% sobre o valor da execução, prevista no § 2º, do art. 77 do
CPC. Sem colacionar quaisquer peças referentes à citada ação, o Juiz do Trabalho se ateve a
efetuar a comunicação da irregularidade detectada ao MPF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Examinados os registros da tramitação da ação trabalhista, não se verifica a
ocorrência do crime previsto no art. 168 do CP. O instituto da penhora não transfere a propriedade
dos bens móveis, o que somente ocorre com a tradição. Assim, inviável se falar em apropriação
indébito de bens próprios, já que os móveis do reclamado ainda estavam em sua posse. Ademais,
houve aplicação de multa prevista na lei processual civil para a referida situação, o que se mostra
suficiente para reprimir a conduta. Delitos não configurados. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução. Homologação do arquivamento.

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

316. Expediente: 1.22.000.002770/2021-15 - Eletrônico Voto: 4203/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito policial, instaurado a partir de sentença encaminhada pela 11ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG;  noticia  que  'autora  supostamente  recebia  bolsa  família  e  auxílio  emergencial
durante o período de vínculo contratual' Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inciso IV).  Como bem pontuou o Procurador
oficiante 'No caso em questão, não aflora neste momento, sequer a materialidade do material,
haja vista o litígio advindo de possível labor entre as partes. Inobstante a investigada alegar em
sua inicial ter prestado serviço à reclamada, no período em que auferiu o benefício estatal,  a
reclamada rechaça a existência de vínculo empregatício. Da decisão judicial ainda cabe recurso.
Noutro giro, sequer houve a constatação de pagamento das parcelas custeadas pela União'. Não
obstante,  quanto  ao suposto  recebimento  indevido  do  auxílio  emergencial,  cabível  ao caso  a
Orientação nº 42 desta CCR. Em relação ao bolsa família, tem-se que a manutenção de vínculo
empregatício, por si só, não é fator impeditivo do recebimento do benefício; há a necessidade de
se avaliar a composição do grupo familiar e a renda per capita, a fim de aferir se essa renda está
compreendida dentro dos parâmetros do programa social; e, ainda que não esteja, se existe a
situação de miserabilidade. As alterações de renda não ensejam, de forma necessária e imediata,
a exclusão do programa, que somente ocorre, se verificada, em revisão bienal, a superação dos
requisitos que autorizam a percepção do benefício. Decreto nº 5.209/04, art. 21 e art. 25. Envio de
ofício a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social para avaliar possível ressarcimento dos
valores obtidos, sendo possível, ainda, que a família fique proibida de reingressar no programa
por um ano. Subsidiariedade do Direito Penal. Elementos de prova que não indicam a existência
de  prática  criminosa  dolosa.  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).

317. Expediente: 1.22.013.000201/2021-88 - Eletrônico Voto: 4307/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de registro na Sala de Atendimento ao Cidadão, a qual relata o
seguinte: (1) o proprietário do canal "Notícia Opinião Brazil",  praticaria crimes contra a Lei de
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Segurança Nacional (art. 22 e art. 23 da Lei 7.170/83); (2) o noticiante indicou dois vídeos nos
quais  o noticiado teria  cometido os citados crimes;  no primeiro,  discorre  sobre a  ruptura dos
poderes, que no seu entender já ocorreu, reproduzindo falas de um Senador da República sobre o
tema; no segundo vídeo, noticia operação da Polícia Federal no intuito de desarticular esquemas
de  corrupção  ocorridos  no  Postalis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Preliminarmente, cabe registrar a Lei nº 14.197, de 1º-09-2021 (DOU de 02-09-2021), acrescenta
o Título XII na Parte Especial do Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático
de Direito; e revoga a Lei nº 7.170, de 14-12-1983 (Lei de Segurança Nacional) e o art. 39 da Lei
de Contravenções penais. O art. 5º da Lei nº 14.197/2021 prevê que a lei entra em vigor após
decorridos 90 dias de sua publicação oficial (em 1º-12-2021). As novas regras estão período de
vacatio legis. Assim, cabe examinar os fatos com base na Lei nº 7.170/83, ainda em vigor. 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. Segundo o STF, 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). A utilização de meios pacíficos de difusão do tema não compromete a ordem pública,
uma vez que se insere no âmbito da liberdade de opinião e manifestação. Exposição de ideias
que não se enquadram nos requisitos, objetivo e subjetivo, para a configuração do crime contra a
segurança nacional. As restrições ao direito à liberdade de expressão somente devem ocorrer nas
hipóteses legais, nas quais essa limitação seja imprescindível para a proteção de um outro direito
fundamental que com ela entre em colisão. Opiniões e palavras que se enquadram no direito
constitucional da liberdade de expressão, que garante ao cidadão o direito de discordar dos seus
governantes.  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).

318. Expediente: 1.24.001.000155/2021-81 - Eletrônico Voto: 4258/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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, a qual narra o seguinte:  supostas irregularidades na gestão de uma cooperativa de
crédito;  especificamente  a  adulteração  do  parecer  do  Conselho  Fiscal  relativo  ao  exercício
financeiro de 2020; a gestão teria causado prejuízo no importe de R$ 111.711,14, o que poderia
configurar crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/86) e art. 299 do CP. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Conforme  verificado  pelo  Procurador  da
República oficiante após diligências, é fato inconteste a existência de dois pareceres distintos do
Conselho Fiscal, um assinado por três conselheiros com as razões do voto divergente e outro
assinado  apenas  por  dois  conselheiros,  contendo  apenas  a  menção  à  dissidência  do  outro
conselheiro, mas sem a indicação dos seus argumentos. Contudo, necessário analisar se houve a
adulteração  do  parecer  do  Conselho  Fiscal  relativo  ao  exercício  financeiro  de  2020,  com  a
exclusão  dolosa  de declaração que dele  devia  constar,  com o fim de prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configurando o crime do art.
299  do CP ou,  mesmo,  crime contra  o  sistema financeiro.  Conforme  se  verifica  a  partir  dos
esclarecimentos do então Conselheiro J. G., ao longo dos 21 anos de existência da cooperativa,
as contas sempre foram aprovadas pelo Conselho Fiscal  à unanimidade. Dessa forma, como
nunca houve voto  divergente,  surgiu  dúvida se o registro  do voto  dissidente deveria  também
constar do parecer do Conselho Fiscal ou apenas em Ata da Reunião. Logo, após decisão da
maioria  dos  membros  do  Conselho  Fiscal,  houve  a  retificação  do  parecer  fiscal;  retirou-se  a
justificativa do voto divergente. A alteração foi realizada por orientações do Superintendente de
Ouvidoria e Compliance do Sistema SICREDI nacional e do Auditor-contador independente da
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empresa multinacional E. & Y., em atenção ao que dispõe o Guia de Orientação para o Conselho
Fiscal da SICREDIPAR. Não cabe falar em qualquer espécie de ilegalidade. Destaque-se que as
razões do voto divergente foram suprimidas do Parecer Final, mas constam da Ata da Reunião
Extraordinária  do  Conselho  Fiscal  de  31-03-2021,  tudo  nos  termos  das  orientações  acima
registradas. 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).

319. Expediente: 1.25.000.000202/2021-60 - Eletrônico Voto: 4205/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. O noticiante relata, basicamente, o seguinte: (1) sofre ameaças contra a sua integridade
física, por parte de sua ex-mulher; (2) teria provas a respeito do envolvimento dela com crimes de
estelionato e lavagem de dinheiro.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inciso IV).
Informação de que o noticiante registrou as ameaças sofridas perante a Delegacia de Polícia Civil,
tornando-se desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual nesse ponto. O
noticiante foi intimado para complementar as suas declarações e oferecer indícios concretos dos
crimes por ele imputados a investigada. O noticiante limitou-se a afirmar a prática desses crimes,
sem apresentar novos elementos que confirmar suas alegações. Após, novamente intimado para
apresentar provas do alegado, quedou-se inerte. Inexistência de elementos de convicção mínimos
que autorizem a deflagração de uma investigação contra a noticiada. 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).

320. Expediente: 1.25.000.001302/2020-22 - Eletrônico Voto: 4208/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Envio  de  Relatório  de Inteligência  Financeira  '  RIF pelo
COAF, o qual noticia a suposta prática do crime de lavagem de capitais, por pessoas jurídicas com
movimentação financeira suspeita (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Trata-se de informações espontâneas
encaminhadas por autoridade estrangeira, as quais noticiam suposta ligação entre companhia do
Reino Unido e companhias brasileiras; a companhia sediada no Reino Unido teria aberto uma
conta bancária em Luxemburgo com o objetivo de fazer o gerenciamento financeiro em relação à
exportação  de  carne  e  derivados transacionados  pela  companhia;  porém,  foram identificadas
transações não relacionadas ao propósito inicial da conta. Dentre estas constam transações com
diversas contrapartes localizadas na China, que, segundo informações, operam com importação
de diversos tipos produtos não ligados à exportação de carne. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  a  realização  de  diligências  preliminares,  a  Polícia  Federal
encaminhou  parecer  não  favorável  instauração  de  IPL;  não  foram  localizados  antecedentes
criminais em relação aos responsáveis legais das empresas, bem como em pesquisas abertas
nada de relevante foi detectado. Assim, apesar das diligências investigatórias empreendidas, não
foram colhidos elementos que indiquem a existência de infração penal antecedente Inexistência
de elementos que justifiquem o desenvolvimento de investigação criminal. Falta de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

321. Expediente: 1.25.000.002816/2021-86 - Eletrônico Voto: 4305/2021 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.  Possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Abordagem  executada  por
servidores da Receita Federal,  na qual foi realizada apreensão de mercadoria de procedência
estrangeira (01 aparelho de telefone celular) desacompanhada de documentação que comprove a
sua entrada regular no território nacional, no estabelecimento comercial da empresa investigada.
Mercadoria  avaliada  em  R$  612,87  (U$  150,00).  Tributos  iludidos  no  valor  de  R$  276,71.
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento
(art. 62, inciso IV da LC 75/93). Verifica-se que o valor da mercadoria apreendida foi no valor U$
150,00; está abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil  em US$ 500,00
(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o
viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da Instrução Normativa RFB
nº  1059/2010).  Conduta  que  consiste  em  infração  administrativa,  atípica  na  esfera  criminal.
Aplicação do Enunciado nº 74 desta 2ª CCR/MPF '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.'
Homologação do arquivamento por motivo diverso.

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

322. Expediente: 1.25.000.002912/2021-24 - Eletrônico Voto: 4360/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática de crime de falsidade ideológica (CP, art.
299). Investigado que compareceu no Instituto de Identificação do Paraná a fim de emitir a 1ª via
de sua carteira de identidade, quando foi verificado que ele já possuía Registro de Identidade Civil
aberto em outro nome. Após a realização de diligências, verificou-se que o investigado apresentou
certidão de nascimento falsa para a obtenção dos documentos de identidade; também houve
inscrição  de  CPF.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  As  duas carteiras  de
identidade foram canceladas; a Receita Federal também declarou nula a inscrição do CPF pelo
investigado, tendo em vista os indícios de falsidade. De todo modo, verifica-se que as certidões de
nascimento falsas em nome do investigado foram apresentadas ao Instituto de Identificação do
Paraná (órgão estadual). Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da
União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Desnecessidade de
declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  dado  que  já  houve  determinação  de
remessa do expediente à Polícia Civil e solicitado instauração de Inquérito Policial. Homologação
do arquivamento.

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

323. Expediente: 1.25.000.004048/2020-14 - Eletrônico Voto: 4382/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUSPOSTO DESVIO de CAD$ 57.000.000,00
DO  FUNDO  DE  PENSÕES  DOS  EMPREGADOS  PARAGUAIOS  DA  ITAPU  BINACIONAL
(CAJUBI)  ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2008. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA  DOS  FUNCIONÁRIOS  PARAGUAIOS  DA ITAIPU  BINACIONAL
(PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONSIDERÁVEIS DA
PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DE COMPETÊNCIA DO
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PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  com  o  objetivo  de  apurar  suposto  desvio  de  CAD$
57.000.000,00 (cinquenta e  sete  milhões de dólares  canadenses)  do Fundo de Pensões dos
Empregados Paraguaios da Itapu Binacional (CAJUBI) entre os anos de 2005 e 2008; a lavagem
de tais valores. Possível envolvimento do ex-Presidente da República do Paraguai, do ex-Diretor
Geral da Itaipu pelo Paraguai e do ex-tesoureiro de partido político brasileiro. 2. Consta dos autos
que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) entendeu notícia referente aos fatos em questão
consiste  em  'acusações  vagas  e  sem  comprovação'.  Por  sua  vez,  a  Procuradoria  Federal
Especializada emitiu parecer nos seguintes termos: 'Falta de materialidade nas demonstrações
financeiras da Eletrobrás das hipotéticas irregularidades noticiadas. Incompetência da CVM para
apurar irregularidades afetando fundos paraguaios. Comunicação de crime ao Ministério Público:
Desnecessidade. Ausência de indícios de fato típico de competência do Judiciário brasileiro'. 3. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base nos seguintes
fundamentos: 'a) as infrações são todas praticadas contra o fundo Cajubi, fundo de previdência
dos funcionários paraguaios da Itaipu Binacional,  sendo seus fundos e rendas de propriedade
exclusiva dos afilhados;  b) o modo como se deu a estruturação da Itaipu Binacional exclui  a
competência  do  Tribunal  de  Contas  da  União;  c)  não  se  vislumbra  qualquer  indício  de
competência da CVM para apurar irregularidades que tenham fundo paraguaio como vítima; d)
não se vislumbram, nesses documentos, elementos suficientes a caracterizar indícios de ilícitos
cuja comunicação a outras autoridades públicas brasileiras compita à CVM; e) não há nos autos
indícios de crime de competência do Poder Judiciário brasileiro.' 4. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 5. Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica da Itaipu Binacional.
Conforme ressaltou a PGR em parecer apresentado na Ação Cível Originária nº 1904, a empresa
Itaipu Binacional não integra a administração direta e indireta do Brasil;  trata-se de organismo
internacional privado, dotado de natureza empresarial, surgido de tratado internacional bilateral. 6.
Nesse sentido,  o voto  do relator  da ACO 1904,  Ministro  Marco Aurélio,  assentou o seguinte:
'Considerado  o  Tratado  constitutivo,  não  há  como  fugir  à  configuração  supranacional  da
hidrelétrica, no que afastada qualquer tentativa de tê-la como integrante da Administração Pública
brasileira. Dessa forma, a Itaipu não se aplica o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
mas sim o 28 do Anexo A do Tratado constitutivo' (grifou-se). 7. Desse modo, manifestou-se o STF
sobre  a  questão,  em  decisão  assim  ementada:  'ITAIPU  BINACIONAL  '  ALIENAÇÕES  E
CONTRATAÇÕES  '  PROCESSO  LICITATÓRIO  '  INEXIGIBILIDADE.  Não  se  aplica  a  Lei  nº
8.666/1993 às  alienações  e  às  contratações de  obras,  serviços  e  bens realizadas  por  Itaipu
Binacional.' (ACO 1904, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).  8. No mesmo
sentido,  a ACO 1905:  "ITAIPU BINACIONAL -  FISCALIZAÇÃO -  TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. Eventual fiscalização pelo Tribunal de Contas da União dar-se-á nos termos acordados
em instrumento firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai." (ACO
1905,  Relator(a):  MARCO  AURÉLIO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  08/09/2020,  PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-235  DIVULG  23-09-2020  PUBLIC  24-09-2020);  e  a  ACO  1957:  "ITAIPU
BINACIONAL  -  CONTRATAÇÃO  DE  EMPREGADOS  -  CONCURSO  PÚBLICO  -
INEXIGIBILIDADE. Não se aplica o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal às contratações de
empregados realizadas por Itaipu." (ACO 1957, Relator(a):  MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-
2020). 9. Por fim, sobre a natureza jurídica do Fundo de Pensões dos Empregados Paraguaios da
Itapu Binacional (CAJUBI), observa-se que se trata de pessoa jurídica de direito privado, criada
por lei  paraguaia (Ley nº 1361/88),  para os empregados paraguaios da Itaipu Binacional.  10.
Nesse contexto, pelo que consta dos autos, não há motivo para dar continuidade à persecução
penal.  11.  Mostra-se razoável concluir,  a partir  das manifestações da CVM e da Procuradoria
Federal Especializada, que não há indícios consideráveis da prática dos crimes noticiados. 12.
Além  disso,  quanto  ao  possível  envolvimento  de  ex-tesoureiro  de  partido  político  brasileiro,
conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, nenhum elemento nesse sentido foi
apresentado.  13.  Dessa  forma,  considerando  a  natureza  jurídica  do  Fundo  de  Pensões  dos
Empregados  Paraguaios  da  Itapu  Binacional  (CAJUBI);  e  considerando  que  os  possíveis
investigados pela  suposta  prática  de  crime em face  do Fundo de Pensões dos  Empregados
Paraguaios da Itapu Binacional são o ex-Presidente da República do Paraguai  e o ex-Diretor
Geral da Itaipu pelo Paraguai, não se verifica indícios da prática de crime de competência do
Poder Judiciário brasileiro. 14. 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).

324. Expediente: 1.26.000.001574/2021-76 - Eletrônico Voto: 4173/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento administrativo autuado a fim de que nele fossem praticados os atos relativos às
tratativas para a eventual celebração de acordo de não persecução penal ' ANPP, relacionado aos
fatos investigados em inquérito policial (art. 304 c/c art. 296 e art. 298 do CP). Foi determinada a
notificação do investigado para que manifestasse seu interesse na celebração do ANPP. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O investigado não foi  encontrado no telefone, no
endereço fornecidos em seu depoimento para a Polícia Federal; o aviso de recebimento informa,
inclusive, que o investigado é desconhecido no referido endereço. Como última tentativa, tentou-
se contato através de e-mail, igualmente sem sucesso. Vê-se que o investigado ou não quer ser
encontrado ou encontra-se em local incerto e não sabido, restando frustrado o objetivo destes
autos.  Ausência  de  razão  para  que  os  autos  deste  procedimento  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).

325. Expediente: 1.26.000.002241/2021-64 - Eletrônico Voto: 4356/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento das tratativas de celebração de
acordo de não persecução penal - ANPP entre o Ministério Público Federal  e os investigados
M.VV.J,  e  L.P.S.,  relativo  aos  fatos  objeto  do  Inquérito  Policial  0809810-52.2019.4.05.8300.
Promoção de arquivamento, ao argumento de que: 'Foram expedidas notificações para que os
investigados ['] manifestassem interesse em firmar acordo de não persecução penal, nos termos
do art. 28-A do Código de Processo Penal. Entretanto, os investigados não foram encontrados
nem nos telefones nem nos endereços por eles fornecidos na Polícia Federal, nos termos das
certidões (PR-PE-00035461/2021 e PR-PE-00044541/2021). O AR da correspondência informa
que não existem os números dos endereços. Destarte, vê-se que os investigados encontram-se
em local incerto e não sabido, restando frustrado o objetivo dos presentes autos.' Revisão (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de providências que justifiquem a manutenção do feito. Exaurimento
do objeto do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

326. Expediente: 1.26.003.000093/2021-13 - Eletrônico Voto: 4300/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SERRA TALHADA-PE

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. O noticiante relata, em síntese, o seguinte: (1) desde 2011, vem sendo alvo de fraudes
envolvendo seu CPF,  como saque de abono salarial/PIS,  tentativas  de alteração  do local  de
recebimento do benefício previdenciário, empréstimos consignados realizados sem permissão; (2)
mais recentemente, não conseguiu tomar a 2ª dose da vacina contra o Covid-19; (3) outra pessoa
já  teria  tomado,  mediante  apresentação  de  documento  com  foto,  no  seu  lugar.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se que o noticiante se utiliza do fato de não
ter conseguido receber a aplicação da 2ª dose da Vacina do Covid-19 para apresentar e rediscutir
o  mesmo  objeto  do  Processo  n.º  0800288-06.2021.4.05.8308  e  da  Notícia  de  Fato  n.º
1.26.001.000325/2019-39  (arquivada),  qual  seja,  a  suposta  prática  de  crimes  em  face  do
noticiante,  praticados  mediante  apresentação,  por  pessoas  não  identificadas,  de  documentos
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falsos  para  a  realização  de  transferências  de  benefícios  e  contratação  de  empréstimos
consignados,  o  que  tem  causado  diversos  prejuízos  ao  noticiante.  Dá  análise,  não  existem
indícios de irregularidades no INSS, visto que não houve nenhum dano econômico suportado. O
contexto apresentado sugere um equívoco cadastral da própria APS que efetuou a transferência
do benefício, diante de incomum caso de homônimos. O caso em apreço versa, em verdade,
sobre direito individual disponível, de cunho eminentemente patrimonial, no que se distancia dos
direitos difusos e coletivos cuja atribuição compete ao Ministério Público Federal. Homologação
do arquivamento.

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

327. Expediente: 1.28.000.000233/2021-17 - Eletrônico Voto: 4298/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal,  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  por
cidadã. A cidadã informa, em síntese, o seguinte: (1) consultou o site da DATAPREV, quando
pretendia cadastrar-se para o recebimento de auxílio emergencial face à crise da COVID-19; (2)
verificou que seu nome constava como beneficiário da Previdência ou Assistência Social, o que
indicava  possível  irregularidade;  (3)  declara  nunca  ter  recebido  benefício  desta  natureza.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência de
indícios  de  fraude  na  concessão  do  benefício,  conforme  informado  pelo  INSS.  Revisão  de
arquivamento.  (LC nº 75/93,  art.  62, inciso IV).  Foram realizadas diligências iniciais,  enviando
ofício para o INSS de modo a ser verificada a possibilidade de fraude. Verificou-se, a partir da
resposta  encaminhada  pelo  INSS,  que  o  benefício  analisado  é  de  titularidade  da  noticiante,
creditado em uma conta-corrente do Banco Bradesco em Imperatriz/MA. Também, viu-se que o
benefício foi concedido no ano de 2001 e que, em princípio, não fora constatada fraude em seu
processo concessório. Em que pese terem sido encontradas algumas divergências em relação ao
CPF e ao número do NIT, o INSS asseverou não ter constatado fraude na concessão do benefício
em relação a presença de CPF de terceiro no benefício, tendo em vista que o CPF da beneficiária
passou a integrar o benefício a partir de atualização feita pelo Sistema Central em 26.10.2018.
Destaque-se,  ainda,  que  o  INSS,  diante  da  necessidade  de  correção  de  dados  cadastrais,
posicionou-se pela notificação da representante legal do benefício para apresentar a Certidão de
Nascimento e demais documentos pessoais da titular, para que seja realizada a atualização de
seus dados no CNIS. Neste ponto, caso surja algum indicativo de fraude, como de praxe, caberá o
encaminhamento ao MPF.  Ausência  de materialidade delitiva.  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).

328. Expediente: 1.29.000.002669/2021-03 - Eletrônico Voto: 4399/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato atuada a partir de representação anônima realizada via Sala de Atendimento ao
Cidadão; o noticiante informa que sua genitora recebeu mensagem no aplicativo WhatsApp com
convite para que os interessados em ir  a Brasília  no dia 07-09-2021, ingressassem no grupo
'Ônibus Brasília Grátis'. A Procuradora da República oficiante entendeu que a conduta descrita
não constitui fato típico, na medida em que apenas foi realizado o encaminhamento de um link de
um grupo de WhatsApp para reunir aqueles que possuíssem eventual interesse em ir até Brasília
em 06-09-2021, inexistindo coação ou intimidação para que o convite fosse aceito. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). De fato, em princípio, não se verifica a existência de
indícios da prática de crime nos fatos noticiados. Homologação do arquivamento. Considerando a
notícia de que o corregedor-geral eleitoral decidiu investigar o financiamento dos atos do dia 7 de
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setembro, determino a remessa de cópia dos autos ao corregedor-geral eleitoral, para instrução
da referida investigação.

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

329. Expediente: 1.30.001.002330/2021-78 - Eletrônico Voto: 4363/2021 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: 'desisto da raça branca, tem que sacrificar não tem jeito'. 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
noticiante. 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).

330. Expediente: 1.30.001.002672/2021-98 - Eletrônico Voto: 4200/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado para  apurar  possível  prática do crime de dano qualificado  contra
patrimônio da União (art. 163, parágrafo único, III, CP). Segundo consta nos autos, a paciente
investigada,  em meio  a  um surto  psicótico,  danificou  aparelhos  e  materiais  pertencentes  ao
médico residente que a atendia durante atendimento no Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Segundo declarações do
próprio médico 'encontrava-se atendendo a paciente D.B. da S., que ao saber que a sua condição
não era um caso cirúrgico se descontrolou, tendo um surto psicótico, começando a quebrar a
muleta que usava, bem como virando a mesa, com o computador que fora danificado e todo
material que estava em cima; QUE, a paciente ficou gritando e completamente descontrolada,
chamando o médico A.E., e falando palavras desconexas, cada vez mais rápido, momento em
que a segurança conseguiu contê-la; QUE, ato contínuo a equipe de psicologia compareceu ao
local e tentou conversar com a paciente conseguindo controlar a mesma; QUE, a paciente foi
atendida pelo médico clínico que estava de plantão; QUE, a paciente tem problema psiquiátrico e
que estava há um bom tempo sem tomar sua medicação, pois não conseguir comprar a mesma".
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Pela narrativa dos fatos,  verifica-se que o dano causado deveu-se a  ocorrência  de um surto
sofrido pela investigada, que naturalmente não estava em sã consciência, não havendo que se
falar  em uma ação  deliberada  de sua  parte  com a  finalidade  de causar  dano ao patrimônio
público. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

331. Expediente: 1.30.001.002689/2021-45 - Eletrônico Voto: 4402/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato atuada a partir de representação recebida pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro,  sobre a  qual  se  deu o declínio  de atribuição  em favor  do Ministério  Público
Federal. Em suma, a noticiante narra que, durante aproximadamente 01 ano, realizou tratamento
cardiológico  no  Hospital  Federal  Cardoso  Fontes;  diz  ter  sido  acompanhada  pela  médica
cardiologista F.C.G.; nesse período, a médica lhe receitou medicamentos de forma experimental
para doenças que não possuía, quais sejam, 'Atensina' e 'Ácido Acetilsalicílico', afirmando que a
noticiante  era  portadora de  'coração  grande'  e  angina;  em 2009,  a  manifestante  declara  que
F.C.G. indicou-lhe os medicamentos 'Captoril' e 'Enalapril', motivo pelo qual, acredita, padeceu de
grave mal estar e foi internada para observação em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A
Procuradora da República oficiante  entendeu que a conduta descrita  não constitui  fato  típico.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelo que consta dos autos, não se
verifica a existência de indícios da prática de crime nos fatos noticiados. Em princípio, observa-se
desacordo da noticiante no que diz respeito ao tratamento supostamente ministrado pela médica.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

332. Expediente: 1.30.001.003476/2021-31 - Eletrônico Voto: 4211/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  recebimento  do  Procedimento  Administrativo  nº
2021.00422013, objeto de Declínio de Atribuição formulado pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro. O referido procedimento foi instaurado a partir de cópias extraídas dos Autos de
Prisão em Flagrante, onde a mãe de uma menor brasileira e um americano foram presos por
possível cometimento do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração
sexual  de  adolescente  brasileira  (art.  218-B  do  CP),  praticado  nas  dependências  de  hotel
localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Segundo relato da menor, que possuía 14 anos à
época,  seu  relacionamento  com  o  americano  teve  início  através  de  um  aplicativo  de
relacionamentos  e  já  durava  3  meses;  o  americano  decidiu  vir  ao  Rio  de  Janeiro  e  pagou
passagens para a menor, a mãe e o irmão de 2 anos de idade, residentes no Estado de São
Paulo. Dessa forma, este procedimento tem por objeto apurar a conduta dos representantes do
aplicativo,  plataforma que,  segundo a adolescente,  teria  facilitado a ocorrência  da exploração
sexual  e/ou  turismo  sexual  infantil,  objeto  dos  Autos  de  Prisão  em  Flagrante  nº  0002187-
41.2021.8.19.0001. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Procuradora oficiante
entendeu que 'Em que pese a expressiva necessidade de combate às condutas delituosas dessa
natureza,  não há nos autos indícios de que a empresa responsável  pelo aplicativo S.,  esteja
sendo negligente ou até mesmo conivente com a prática de crimes sexuais contra vulneráveis por
meio de sua plataforma. Ao revés, da análise dos `Termos de Uso' disponíveis no mencionado
sítio  eletrônico,  verifica-se que o próprio  site  de relacionamentos possui  formas de realizar  o
controle sobre as atividades dos usuários, vedando, de forma expressa, o compartilhamento e a
solicitação de material que explore pessoas menores de 18 anos, bem como a interação, em
qualquer forma, de usuários da plataforma com crianças e adolescentes'. De fato, em diligência
realizada nesta Câmara, constata-se que o cadastro no site é vedado quando o sistema identifica
idade inferior a 18 anos, sendo proibida a participação de menores. Também, não se identifica no
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site qualquer tipo de estímulo ou incitação para que condutas criminosas sejam realizadas; trata-
se de um aplicativo que propicia que pessoas com anseios comuns se encontrem. Contudo, a
despeito  de  não  se  verificar  elementos  que  apontem para  a  prática  de  ilícitos  penais  pelos
representantes do aplicativo, é certo que a menor, possivelmente utilizando-se de informações
falsas  no  momento  do  seu  cadastro,  teve  êxito  em se  cadastrar  e  utilizar  o  serviço,  o  que
demonstra  falha  no  controle  de  acesso.  Assim,  antes  do  arquivamento,  recomenda-se  a
expedição de ofício aos responsáveis legais do aplicativo em questão com o intuito de estabelecer
medidas  mais  rigorosas  que  dificultem  o  acesso  de  menores  ao  seu  serviço,  inclusive
condicionando o cadastro a apresentação de documentos de identidade. Falta de justa causa o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

333. Expediente: 1.30.001.003631/2021-19 - Eletrônico Voto: 4206/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato, instaurada a partir da apresentação de notícia-crime por parte de aposentada pelo
INSS. A noticiante relata o segiunte: teria havido mudança, sem seu consentimento, da agência
bancária onde recebia seu benefício, a impedindo de recebê-lo; procurando solucionar a questão,
acabou verificando que seus dados teriam sido mudados no sistema do INSS, além de haver a
contratação de um empréstimo consignado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso
IV).  Do relato,  verificou-se  que terceiro  estelionatário  (não  identificado)  conseguiu  acessar  os
dados da beneficiária no site "meu INSS", e realizou alterações nos dados da autora como e-mail,
telefone, número da carteira habilitação diferente do da noticiante, mudou o banco para receber o
benefício e ainda solicitou consignado. Quanto ao citado empréstimo, tem-se que já é objeto de
investigação em âmbito estadual, tornando desnecessário o declínio de atribuições. Com relação
à mudança de dados em sistema do INSS, verificou-se que esse fato não ocasionou saques
indevidos do benefício de aposentadoria da noticiante;  também não há notícia de prejuízo ao
INSS.  Ainda,  consta  que  a  autoridade  policial  informou  que  já  inseriu  os  dados  deste
procedimento no Sistema Prometheus, que visa à apuração centralizada e uniforme de fraudes
como a aqui descrita, prezando pela eficiência em detrimento de investigações pulverizadas com
pouca chance de sucesso.  Dessa forma,  não havendo indícios mínimos que levem a autoria
delitiva;  e  considerando a  ausência  de  prejuízo  tanto  para  a  noticiante  quanto  para  o  INSS,
cabível, ao caso, o princípio da ultima ratio. Subsidiariedade do Direito Penal. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

334. Expediente: 1.34.001.005041/2021-81 - Eletrônico Voto: 4210/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato autuada para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº
8.069/90,  tendo  em vista  a  notícia  de  que  usuário  de  sala  de  bate-papo  do  provedor  UOL,
identificado pelo nickname 'Empresario divorc' encaminhou a seguinte mensagem para o usuário
'PretoTesãoMamilos': 'E conta mais da filha'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso
IV). Conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, não se verifica a existência de
elementos concretos que apontem para a prática de crime, já que o conteúdo da captura de tela
não  representa  fotografia,  vídeo  ou  outro  registro  que  contenha  cena  de  sexo  explícito  ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente, mas sim mera publicação não indiciária de fato
criminoso. De fato, para que se configure a prática do crime previsto no art. 241-A do ECA é
necessário que a imagem 'contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente'. Ausência de indícios de prática criminosa. Homologação do arquivamento.

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

335. Expediente: 1.34.006.000704/2021-21 - Eletrônico Voto: 4281/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299). A representação noticia que, em 28-12-2020, o passageiro O.Z.A.Y. foi selecionado para
fiscalização, após desembarcar de voo procedente de Istambul/Turquia e dirigir-se ao canal 'nada
a declarar'. Durante a vistoria direta, efetuada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
foram  encontrados  US$  7.000,00  (sete  mil  dólares),  os  quais  se  encontravam  na  mala  do
passageiro e foram contados em sua presença. Foi liberada ao passageiro a quantia equivalente
a R$ 10.360,00 (equivalente a US$ 2.000,00 dólares). Os valores excedentes foram apreendidos
(US$ 5.000,00  dólares).  A ação  fiscal  foi  julgada  procedente,  decretando-se o  perdimento do
montante apreendido e  sua conversão em renda da União.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). De acordo com o art. 65 da Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de
moeda  estrangeira  em  valor  superior  ao  equivalente  a  dez  mil  reais  deve  ser  realizado
exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, à qual cabe a
perfeita identificação do cliente ou beneficiário. Desse modo, a IN RFB nº 1.059/2010, impõe a
necessidade de prestação de informação sobre o fato na Declaração de Bagagem Acompanhada
(DBA) e na Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da Declaração de Porte de
Valores (e-DPV), por prejudicar a fiscalização e arrecadação do erário, traz como consequência o
perdimento dos valores irregulares, conforme consta do § 3º, do art. 65, da Lei nº 9.069/95. No
caso, o passageiro não apresentou a necessária Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-
DPV)  e  não  preencheu  a  Declaração  de  Bagagem  Acompanhada  (DBA),  simplesmente
direcionando-se ao canal 'nada a declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica somente teria
se  caracterizado  caso  o  passageiro  tivesse  declarado  em  e-DPV  informações  falsas  ou
preenchido DBA e não tivesse declarado a posse de moeda estrangeira em valor equivalente a
mais de dez mil reais. Importante ressaltar que não se vislumbra conduta criminosa nos fatos
narrados,  considerando  que  a  e-DPV  (Declaração  de  Porte  de  Valores)  não  se  presta  ao
recolhimento do Imposto de Renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do porte de
moeda nacional ou estrangeira acima de R$ 10.000,00. Desse modo, não houve supressão ou
redução  de  tributo  e  não  houve  omissão  de  declaração  sobre  rendas  para  eximir-se  do
pagamento de tributo, uma vez que a Declaração de Porte de Valores (e-DPV) não é utilizada
para o cálculo do imposto de renda. A conduta não se enquadra nos tipos penais previstos no art.
1° e art. 2°, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no crime de evasão de
divisas. Trata-se de ingresso de moeda no país e não, propriamente, saída ou evasão. Por fim,
também não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro, uma vez que ausentes indícios,
nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de acordo com o caput, do art. 1º, da Lei nº
9.613/1998. Homologação do arquivamento.

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

336. Expediente: 1.34.006.000705/2021-76 - Eletrônico Voto: 4179/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299). A representação noticia que, em 26-03-2021, o passageiro R.A.J.R.T. foi selecionado para
fiscalização, após desembarcar de voo procedente de Istambul/Turquia e dirigir-se ao canal 'nada
a declarar'. Durante a vistoria direta, efetuada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
foram encontrados valores em dólares, que convertidos totalizaram de R$ 85.313,72, os quais se
encontravam  na  mala  do  passageiro  e  foram  contados  em  sua  presença.  Foi  liberada  ao
passageiro a quantia equivalente a R$ 10.000,00. Os valores excedentes foram apreendidos. A
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ação fiscal foi julgada procedente, decretando-se o perdimento do montante apreendido e sua
conversão em renda da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inciso IV). De
acordo com o art. 65 da Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de moeda estrangeira em valor
superior ao equivalente a dez mil reais deve ser realizado exclusivamente por meio de instituição
autorizada a operar no mercado de câmbio, à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou
beneficiário.  Desse  modo,  a  IN  RFB  nº  1.059/2010,  impõe  a  necessidade  de  prestação  de
informação  sobre  o  fato  na  Declaração  de  Bagagem Acompanhada  (DBA)  e  na  Declaração
Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da Declaração de Porte de Valores (e-DPV), por
prejudicar  a  fiscalização e arrecadação do  erário,  traz como consequência  o  perdimento dos
valores irregulares, conforme consta do § 3º, do art. 65, da Lei nº 9.069/95. No caso, o passageiro
não apresentou a necessária Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV) e não preencheu
a Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA), simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a
declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica somente teria se caracterizado caso o passageiro
tivesse declarado em e-DPV informações falsas ou preenchido DBA e não tivesse declarado a
posse de moeda estrangeira em valor equivalente a mais de dez mil reais. Importante ressaltar
que  não  se  vislumbra  conduta  criminosa  nos  fatos  narrados,  considerando  que  a  e-DPV
(Declaração de Porte  de Valores)  não se presta ao recolhimento do Imposto de Renda ou à
declaração de renda, mas à fiscalização do porte de moeda nacional ou estrangeira acima de
R$10.000,00. Desse modo, não houve supressão ou redução de tributo e não houve omissão de
declaração sobre rendas para eximir-se do pagamento de tributo, uma vez que a Declaração de
Porte de Valores (e-DPV) não é utilizada para o cálculo do imposto de renda. A conduta não se
enquadra nos tipos penais previstos no art. 1° e art. 2°, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. Igualmente,
não se enquadra no crime de evasão de divisas. Trata-se de ingresso de moeda no país e não,
propriamente, saída ou evasão. Por fim, também não há que se falar em crime de lavagem de
dinheiro, uma vez que ausentes indícios, nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de
acordo com o caput, do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998. Homologação do arquivamento.

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

337. Expediente: 1.36.000.000865/2018-03 - Eletrônico Voto: 4176/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal, instaurado em resposta a representação do Juízo de Direito
da Comarca de Tocantínia/ TO, que noticiou a conduta atribuída a ex-Procurador Geral de Justiça
do Estado do Tocantins, que revelaria ocultação de patrimônio, em contexto que tipificaria crime
tributário e/ou de lavagem de capitais. Os fatos estão relacionados com a polêmica contratação do
escritório  dos  filhos  do  acusado  para  mediar  controvérsia  entre  os  Municípios  de  Lajeado  e
Miracema do Tocantins sobre a legitimidade para cobrar os créditos tributários do ICMS da UHE
de Lajeado, e que resultou 'honorários milionários', conquanto injustificáveis pelas circunstâncias.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  não  há
elementos que evidenciem que as condutas supostamente ilícitas praticadas fossem para sonegar
tributos federais, mas sim para ocultar a real origem das verbas recebidas, bem como eventual
persecução penal  em relação  a  crime tributário  depende da constituição  definitiva  do  crédito
tributário.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  O  Procurador  oficiante
informa sobre as dificuldades em se obter acesso aos autos originais; a última coletânea ainda
padece da falta de alguns documentos. Diante disso, reconheceu que a movimentação financeira,
tal qual enunciada, não está atrelada a um delito antecedente que deva ser processado e julgado
pela  Justiça  Federal.  Tanto  as  ações  que  lesaram o  patrimônio  público  quanto  aquelas  que
colocariam  em  risco  a  aptidão  da  Justiça  de  promover  o  ressarcimento  ao  Erário  e/ou  as
adequadas indenizações deveriam ser apreciadas pela Justiça Estadual do Tocantins. Apesar de
não se poder descartar,  por completo, o vínculo federal,  já  que se vislumbra uma sonegação
fiscal, o próprio relato pressupõe que a fonte dos recursos movimentados seria ações ilícitas, não
a atividade regularmente desenvolvida pelo investigado e sua família. Sabe-se que o IRPF incide
também sobre renda ilegal, porém tudo leva a crer que os processos de lavagem ' a seguirem a
dinâmica do relato ' visariam a ocultar, não o imposto reduzido, mas a própria origem da verba ou
o seu paradeiro. Do mesmo modo, se a investigação se fundamenta na consumação de crime
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tributário, é certo que, consoante jurisprudência do Eg. STF, a tipificação depende da constituição
do crédito pela Receita Federal do Brasil. Neste caso, a Receita Federal foi igualmente notificada
do fluxo suspeito de capitais, o que significa que avaliará a prática da infração e, em caso positivo,
deverá, por dever de ofício, encaminhar representação ao MPF, para fins penais. Homologação do
arquivamento, com a ressalta 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).

Outras deliberações(Arquivamento)

338. Expediente: 1.00.000.012063/2021-96 - Eletrônico Voto: 4263/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  de  acompanhamento  de  Instituições  instaurado  a  partir  de
manifestação feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. O manifestante solicita que a 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão determine a avocação de um processo, tendo em vista que,
conforme notícia veiculada na revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur), o "...Procurador da
República promoveu o arquivamento do caso junto ao Judiciário, em vez de perante a egrégia
Câmara, conforme prevê a legislação do MPF e também atualmente a do CPP. O caso ainda não
foi homologado pelo Judiciário e, salvo melhor juízo, pode ocorrer a avocação". A demanda, em
epígrafe,  se  relaciona  à  NF  '  1.22.000.001195/2021-25,  cuja  promoção  de  arquivamento  se
verificou nos termos da PR-MG-MANIFESTAÇÃO- 14702/2021, uma vez que "Sendo atípica a
conduta,  tanto  em  seu  viés  objetivo  como  no  subjetivo,  fica  completamente  obstado  o
prosseguimento das investigações, pela ausência de justa causa, sendo o arquivamento destes
autos medida de rigor". É o necessário a relatar. (1) Primeiramente, cabe registrar que a Lei nº
13.964, de 24-12-2019, deu nova redação à regra do art. 28 do CPP. Em 22-01-2020, o Ministro
Relator do STF concedeu a medida cautelar e suspendeu sine die, ad referendum do Plenário, da
alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (item b1) (ADI 6.298, ADI 6.305 '
MC/DF, DJE, de 03-02-2020). Desta forma, para evitar vácuo normativo, em face da suspensão
cautelar deferida pelo Relator do STF, cabe observar a regra do art. 28 do CPP, anterior à citada
alteração legislativa. Com efeito, mesmo na redação anterior, a regra do art. 28 do CPP não deve
ser interpretado de modo literal;  é necessária interpretação sistemática que leve em conta as
regras previstas no art. 129, inciso I, da CF, no art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93 e na Orientação
Conjunta n° 01/2015/MPF. Em análise conjunta  das citadas regras,  verifica-se a possibilidade
jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão do Ministério
Público ser submetida diretamente ao Judiciário, para análise e eventual homologação. Esta é,
inclusive, a determinação trazida pela Lei nº 13.964/19. (2) Trata-se, portanto, de trâmite regular;
não há irregularidade a ser sanada. Nada a prover.

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

339. Expediente: 1.22.000.002766/2021-49 - Eletrônico Voto: 4304/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. O noticiante relata que comprou em um site dois pares de tênis da marca Adidas por R$
116,00,  sem  saber  que  eram  falsificados.  Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Verifica-se que o fato narrado teria sido praticado por particular em
prejuízo de particular;  não causa prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas,  não se firmando a competência  da
Justiça  Federal,  e,  consequentemente,  não  se  enquadra  na  atribuição  ao  Ministério  Público
Federal. Inteligência do art. 109, inciso IV da Constituição Federal. O fato se enquadra, em tese,
em crime contra as relações de consumo (art. 7º, inciso VII, da Lei n.º 8.137/90) ou estelionato.
Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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).

340. Expediente: 1.34.001.008167/2021-16 - Eletrônico Voto: 4392/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informação elaborada pelo Núcleo Técnico de Combate aos
Crimes Cibernéticos da PR/SP, com base em expediente extraído do Sistema Report System da
ONG SAFERNET, da qual consta notícia de possível prática do crime de falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no art.
273, § 1º-B, do CP, tendo em vista a suposta comercialização do medicamento Cytotec por meio
de site. O Procurador da República oficiante entendeu que não há elementos que indiquem a
ocorrência do crime em questão; sítio eletrônico que supostamente vendia o remédio abortivo não
se encontra operante; não há provas que alguém tenha comprado o remédio do referido sítio
eletrônico e nem que alguma venda tenha sido efetivamente concluída. Revisão de arquivamento
recebida como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Em que pesem os respeitáveis
fundamentos apresentados pelo Procurador da República oficiante, observa-se que há caminhos
para  o  aprofundamento  das  investigações,  tendo  em vista  que  consta  dos  autos  número  de
telefone que seria utilizado para comercialização do medicamento. No entanto, 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.  Precedente  2ª  CCR:
1.01.000.000279/2021-71; 820ª Sessão Revisão-ordinária ' 23-08-2021. Homologação do declínio
de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

341. Expediente: 1.00.000.002225/2021-88  –
Eletrônico
(JF/SP-0000617-26.2017.4.03.6181) 

Voto: 4286/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª
REGIÃO

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

Ementa: 1) Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Réus condenados pela prática do crime
de estelionato  majorado  (art.  171,  §  3º  do  CP).  Requerimento  de  apreciação  interposto  pela
Defensoria Pública da União, contra a recusa da proposta do ANPP no processo de origem. 2) Na
799ª sessão, de 22-02-2021, a 2ª CRR deu provimento ao recurso; entendeu que a confissão
formal e circunstancial da infração penal pode ser realizada durante a negociação do ANPP e na
própria  ação penal.  3)  Remetidos os autos à Procuradoria  da República em São Paulo  para
reanálise dos requisitos para proposta do ANPP, a Procuradora oficiante ressaltou que o referido
processo já possui sentença, proferida em 14-01-2021, e apelação interposta pela defesa em 28-
01-2021; passou, portanto, a ser de atribuição da Procuradoria Regional da República a análise
do ANPP. 4) Na 817ª sessão, de 09-08-2021, a 2ª Câmara decidiu que a atribuição para analisar o
ANPP em ações penais em fase recursal, a como sendo da Procuradoria Regional da República,
em face da decisão do PGR. 5) Recebidos os autos na Procuradoria Regional da República da 3ª
Região,  a  Procuradora-chefe  proferiu  despacho;  solicitou  orientação  de  como  proceder  no
presente  caso,  uma vez  que  os  autos  continuam na  1ª  instância,  já  que  a  DPU requereu  a
suspensão do feito no juízo de origem a fim de que fosse analisada a eventual propositura do
ANPP, questão prejudicial às suas razões recursais. 6) De fato, este caso mostra-se peculiar. Com
efeito, de um lado, foi proferida sentença condenatória e foi interposta apelação. Por outro lado,
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os autos da ação penal permaneceram na 1ª instância em face do requerimento da DPU para
instauração  do  incidente  de  ANPP.  O que  inviabilizou  a  atuação  de  Procurador  Regional  da
República na análise dos requisitos para propositura do ANPP. 7) Conforme consta, somente a
DPU interpôs recurso de apelação, no qual sustentou a necessidade de suspensão do processo,
em razão de questão prejudicial (análise do ANPP). Recebido o recurso, com efeito suspensivo,
foi aberta vista à DPU, para a apresentação das razões recursais. A DPU, no entanto, por meio de
petição datada de 26-05-2021, reiterou o pedido para a suspensão do feito, uma vez que: 'por
imperativo lógico, necessária é a anterior manifestação do MPF acerca dos termos do ANPP a ser
oferecido, questão prejudicial ao seguimento do processo'. Destacou, ademais, que: 'Apenas se
não houver acordo é que haverá sentido no processamento do recurso interposto pela Defesa, até
mesmo para se evitar a prática de atos processuais inúteis'.  8) Assim, como se vê,  os autos
permanecem no Juízo de origem, sem que as razões e as respectivas contrarrazões recursais
tenham sido apresentadas,  o que impede, por conseguinte,  a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. 9) De outra parte, conforme consignou a DPU, com vistas a evitar
a prática de atos processuais inúteis, somente se não houver acordo de não persecução penal é
que terá sentido a apresentação das razões recursais e o processamento do recurso. 10) Verifica-
se, portanto, que o recurso de apelação ainda está em fase de processamento perante o Juízo
Federal de primeiro grau. Só houve a interposição do recurso de apelação da defesa; mas não
houver abertura de prazo para oferecimento de razões e do apelante e do apelado (art. 600 do
CPP). Por essa razão, é lícito afirmar que a atribuição ainda permanece com o Procurador da
República,  com  atuação  em  primeiro  grau.  11)  Desta  forma,  de  fato,  inviável  se  apresenta
qualquer manifestação por  parte  da Procuradoria  Regional  da República em feito  que tramita
perante o Juízo de 1º grau. 12) Sob tal ótica, assiste razão à DPU em suas considerações, bem
como deve o Procurador da República atuante perante o Juízo de origem analisar os requisitos
pertinentes à propositura do ANPP no presente caso.

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

342. Expediente: 1.00.000.016340/2021-30  –
Eletrônico
(JF/SP-0002191-65.2009.4.03.6181) 

Voto: 4213/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi denunciado
pelo crime descrito no art. 171, § 3º, c/c o art. 71 do CP o réu obteve vantagens pecuniárias ilícitas
em prejuízo do INSS, consistentes no recebimento indevido do benefício de aposentadoria por
invalidez de titularidade de sua falecida genitora, causando à União o dano de R$ 68.606,45, valor
à época dos fatos. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 06-09-2012; a resposta à acusação
ocorreu em 26-03-2021, oportunidade na qual se pleiteou manifestação do MPF nos termos do
artigo 28-A do CPP.  O MPF entendeu pelo  não cabimento da ANPP após o recebimento da
denúncia. A defesa do réu peticionou com base no art.  28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente,
ressalvo  entendimento  pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP após  o  recebimento  da
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da
colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, verifica-se que
o recebimento  da  denúncia  e  o  início  da  ação  penal  ocorridos  antes  da  vigência  da  Lei  nº
13.964/19 não configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e
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).

343. Expediente: 1.00.000.016341/2021-84  –
Eletrônico

Voto: 4199/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA
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(JFRS/SLI-5002139-86.2018.4.04.7103) 

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  -  IANPP.  AÇÃO  EM  FASE
RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA PARA
ANÁLISE  E  PROPOSITURA  DO  ACORDO  EM  GRAU  RECURSAL.  NECESSIDADE  DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Incidente de ANPP, instaurado
no âmbito de ação penal em que os réus foram condenados, em primeira instância, nos autos da
Ação Penal nº 5002139-86.2018.4.04.7103, pela prática da conduta tipificada no art. 171, caput
combinado com o § 3º na forma dos arts. 29 e 71 do CP. 2. Após interposição de apelação, o
TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de
acordo de não persecução penal. 3. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo;
entendeu, em síntese, o não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia. 4. Interposição
de recurso pelo réu e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5.
Inicialmente, ressalvando entendimento pessoal, é importante registrar que a 2ª CCR/MPF possui
entendimento  firmado  pela  possibilidade  de  celebração  do  ANPP  no  curso  da  ação  penal,
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR
(revisada  e  ampliada).  Cumpre  ressaltar  que  a  questão  está  em  debate  no  HC  185.913,
submetido a julgamento pelo STF, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no
sentido  de  que  "o  art.  28-A do  Código  de Processo  Penal  tem aplicação  `imediata"  (rectius:
eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,
quando do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019".  6.  Questão  de ordem:  cumpre  observar  que,
quanto ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em
ações penais em fase recursal no TRF, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22-03-2021, em
face do posicionamento do Procurador Geral da República, reformou seu entendimento anterior a
respeito  da  questão  e  decidiu,  à  unanimidade,  pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da
República. 7. Neste sentido, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito
negativo  de  atribuições  pela  AJCA  do  Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República,  que
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC n° 75/93; II) que não há que
se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que
o  MPF  se  manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou  não,  do  ANPP e  III)  ser  da  atribuição  da
Procuradoria Regional da República a análise e eventual propositura do ANPP em grau recursal
no  TRF,  entendimento  também  adotado  pelas  4ª  e  5ª  CCR's/MPF  (Decisão  505/2020,  CA
526/2020  '  AJCA/GABPGR  'PGR-00484615/2020',  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06).  8.  No  caso  analisado  pelo  Gabinete  do  PGR,  observa-se  da
movimentação processual da Ação Penal n° 5001222-34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento
de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06) que foi  formulada proposta de ANPP pela
Procuradoria  Regional  da República da 4ª  Região e  que o Desembargador  Relator  do TRF4
determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do acusado para que se manifeste sobre tal proposta.
Logo, em outros casos, constata-se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e
judicial de segundo grau. 9. Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2°
Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP
em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro
grau  e  que  aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-IANPP-
5043427-61.2020.4.04.7000,  5ª  Sessão Ordinária,  de 09/06/2021,  unânime).  10.  Ademais,  em
situações análogas (processos em fase recursal),  os membros atuantes nos demais Tribunais
Regionais  Federais  estão  celebrando  normalmente  os  acordos  de  não  persecução  penal,
consoante pode-se observar,  por  exemplo,  de informações levantadas perante a Procuradoria
Regional  da  República  da  1ª  Região  (quadro  anexo).  11.  Estas  circunstâncias,  em face  das
decisões atuais do Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem como em
conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição
para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria
Regional da República. 12. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos
deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No momento oportuno, isto é,
após  eventual  formalização  de  ANPP e  encaminhamento  ao  órgão  jurisdicional,  o  TRF4,  se
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mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao Juízo de primeiro grau, para exame e
eventual homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do
acordo,  consistentes  basicamente  nas  negociações,  na  homologação  e  na  execução;  a
participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 13.
Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau.

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

344. Expediente: 1.00.000.016771/2021-04  –
Eletrônico
(JFRS/POA-5053140-32.2012.4.04.7100) 

Voto: 4354/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi denunciado
pela prática do crime de uso de documento falso, perpetrado no ano de 2010, por ter apresentado
Certificado Técnico em Mecanica perante o CREA/RS. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 04-
10-2012.  Instado,  o  MPF  entendeu  pelo  não  cabimento  da  ANPP  após  o  recebimento  da
denúncia. A defesa do réu peticionou com base no art.  28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente,
ressalvo  entendimento  pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP após  o  recebimento  da
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da
colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, verifica-se que
o recebimento  da  denúncia  e  o  início  da  ação  penal  ocorridos  antes  da  vigência  da  Lei  nº
13.964/19 não configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e
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).

345. Expediente: 1.00.000.016780/2021-97  –
Eletrônico
(TRF4-5005556-56.2018.4.04.7100) 

Voto: 4231/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Réus condenados pela prática dos crimes
de  obtenção  de  financiamento  mediante  fraude,  tipificado  no  art.19,  parágrafo  único,  e  de
aplicação dos recursos em finalidade diversa da prevista no contrato, previsto no art. 20 da da Lei
nº  7.492/86.  Instado,  o  MPF  recusou  o  oferecimento  do  ANPP.  A DPU  interpôs  recurso.  A
Procuradora  oficiante  remeteu  os  autos  a  Procuradoria  da  República  da  4ª  Região  para  se
manifestar sobre o ANPP, em razão do novo posicionamento da 2ª CCR sobre a atribuição do
ANPP em grau de recurso. Recebidos os autos, o Procurador Regional da República entendeu
que o pedido de revisão de recusa de oferecimento do ANPP formulado pela DPU foi direcionado
à 2ª CCR, e remeteu os autos a esta Câmara. Revisão. Cumpre observar que, no que se refere ao
órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª
CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na
Sessão  de  Revisão  803,  em 22-03-2021,  reformou  seu  entendimento  anterior  a  respeito  da
questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República, em
face da decisão do 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, consoante dispõe o 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,
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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). Diante disso, e considerando que a recusa de oferecimento do ANPP se deu por membro do
MPF sem atribuição para tanto, devolvam-se os autos ao órgão de segundo grau, 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).

O processo JF-SAN-0001707-72.2018.4.03.6104-APP foi retirado de pauta a pedido do relator.

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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