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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA DE REVISÃO DE DEZEMBRO DE 2021

Aos treze dias do mês de dezembro 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: JFRS/POA-5023643-
60.2018.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 5120/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO DO
MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA
A  ANÁLISE  E  EVENTUAL  OFERECIMENTO  DO  ACORDO  EM  FASE  RECURSAL.
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DA INSTÂNCIA COMPETENTE. 1. Incidente de
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado
pela prática do crime previsto no art.  289, §1º, do CP. 2. Na fase recursal,  foi determinada a
devolução dos autos pelo TRF4 à primeira instância para manifestação sobre a possibilidade de
celebração de ANPP, tendo a Procuradoria Regional da República dado ciência da remessa, sem
requerimento. 3. A Procuradora da República oficiante suscitou conflito negativo de atribuição por
entender que ao intimar-se  do impulso  processual  de baixa  do  feito  à  origem,  sem qualquer
insurgência quanto ao seu conteúdo, o Procurador Regional da República aderiu ao entendimento
de  que  tal  atribuição  não  seria  sua.  Ressaltou  a  suscitante,  ainda,  a  aplicação  ao  caso  do
Enunciado nº  101  deste  Colegiado,  que determina ser  'atribuição do Procurador  Regional  da
República  celebrar  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  quando  cabível  em grau  recursal,  por
retroação do art. 28-A do CPP'. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, para fins revisionais. 5.
Cumpre  observar  que,  no  que  se  refere  ao  órgão  ministerial  com atribuição  para  analisar  e
eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este Colegiado, no
julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão
de Revisão n° 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e
decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. Dessa forma, foi
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editado  o Enunciado n°  101 dispondo que 'É  atribuição  do procurador  regional  da República
celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por retroação do art.
28-A do CPP.' 6. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de
atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a
definição do membro com atribuição para a  celebração do ANPP deverá ser  dirimida interna
corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC n° 75/93; II) que não há que se falar em
conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se
manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou não,  do ANPP e  III)  ser  da  atribuição  da  Procuradoria
Regional  da  República  a  análise  e  eventual  propositura  do  ANPP em grau  recursal  no  TRF,
entendimento também adotado pelas 4a e  5a CCR's/MPF (Decisão 505/2020,  CA 526/2020 '
AJCA/GABPGR  'PGR-00484615/2020',  Procedimento  de  Conflito  de  Atribuição
1.00.000.021313/2020-06). 7. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela
atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da
possibilidade  de  ANPP em caso  semelhante,  também envolvendo  ação  penal  com sentença
condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4
(JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime).
8. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes
nos  demais  Tribunais  Regionais  Federais  estão  celebrando  normalmente  os  acordos  de  não
persecução  penal1.  9.  Em  face  das  decisões  atuais  do  Procurador-Geral  da  República,  do
Conselho Institucional do MPF e da 2° Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como
em conformidade com o que  vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões,  a
atribuição para a análise da possibilidade (ou não) de oferecimento de ANPP no caso concreto é
da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, restando, portanto, prejudicada a análise do
mérito. 10. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o acusado, os termos deverão
ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No momento oportuno, isto é, após
formalização de eventual ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o
atual  entendimento,  encaminhará os autos ao juízo de primeiro  grau,  para exame e eventual
homologação. Isso porque a Lei n° 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo,
consistentes basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação do
juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 11. Devolução dos
autos à origem, com o fim de encaminhamento ao órgão de segundo grau.

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

002. Expediente: JFRJ/CAM-5005771-
58.2021.4.02.5103-TC - Eletrônico 

Voto: 5265/2021 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
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
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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).

003. Expediente: JF/ES-5031636-98.2021.4.02.5001-
*TC - Eletrônico 

Voto: 5259/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Termo Circunstanciado instaurado, a partir de representação do Senador da República ofendido,
para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 140, na forma do art. 141, II e § 2º, do
Código  Penal.  Conforme  noticiado,  logo  após  a  publicação  do  story  do  Senador  dizendo
"Lideranças Nacionais  denunciam à UNESCO abertura  de estrada que  vai  rasgar ao meio  o
Parque Nacional do Iguaçu", a investigada comentou: "Lá vem a mariquinha kkkkkkm". Promoção
de  arquivamento  considerando  atípica  a  conduta  narrada.  Discordância  do  Juiz  Federal  por
entender que a conduta 'poderia até mesmo denotar a prática de delito previsto na Lei 7.716/89'.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. O delito previsto no art. 140 do CP,
exige  elemento  subjetivo específico  consistente  no ânimo de ofender  a  honra  alheia  (animus
injuriandi),  não  constatado  no  caso  e  que  não  se  confunde  com  a  exteriorização  de
descontentamento político. Nesse sentido: 'O direito fundamental à liberdade de expressão não se
direciona  somente  a  proteger  as  opiniões  supostamente  verdadeiras,  admiráveis  ou
convencionais,  mas também aquelas  que  são  duvidosas,  exageradas,  condenáveis,  satíricas,
humorísticas,  bem como as  não  compartilhadas  pelas  maiorias.  Ressalte-se  que,  mesmo as
declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional'. (STF ' ADI 4451, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). Além disso, corretos
são os argumentos expendidos pela Procuradora da República oficiante, a seguir transcritos, que
adoto  como  parte  integrante  desse  voto:  'O  Supremo  Tribunal  Federal  há  muito  firmou  o
entendimento de que a ofensa à honra deve ser analisada de acordo com o nível de exposição
pública  do  ofendido,  eis  que:  'Ao  dedicar-se  à  militância  política,  o  homem público  aceita  a
inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilit, resignando-
se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do
público,  em particular,  dos seus adversários." (STF - HC 78.426-6-SP, Rel.  Min.  SEPÚLVEDA
PERTENCE, 1ª Turma, DJ de 7.5.1999). ['] Gostemos ou não, concordemos ou discordemos das
opiniões expressadas, agir diferente nos colocaria sob o risco apontado por Conrado Hübner1:
'"Não há liberdade onde há medo, mesmo que a Constituição garanta sermos livres. O medo pode
ser espontâneo, irracional, traço de personalidade. Para isso há terapia, entre outras coisas. Mas
o medo pode ser fabricado desde fora, por ação deliberada do Estado e da sociedade. Quando
Estado e sociedade mergulham no vigilantismo e denuncismo, por vias policialescas, judicialescas
ou  milicianescas,  ingressamos  num  estado  de  intimidação.  Nesse  regime  de  exceção  das
liberdades, intimidação é política pública e prática privada organizada, incentivada pelo próprio
Estado." 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).

004. Expediente: JF/PR/CAS-APN-5011400-
73.2021.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 5244/2021 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
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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$ 8.209,80.  Pessoa física com 4
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).

005. Expediente: JF/PR/CAS-5010711-
29.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5255/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Procedimento investigatório. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão
de  mercadorias  de  origem  estrangeira  sem  a  devida  documentação  de  regular  importação,
avaliadas em R$ 6.685,51, sendo que os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o valor de R$
3.080,91.  Promoção  de  arquivamento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do magistrado (CPP, art. 28 ' redação anterior à Lei 13.964/2019). Verifica-se dos
autos que a investigada ostenta outros 5 registros, nos valores de R$ 722,74; R$ 445,44; R$
423,57, R$ 1.190,86 e R$ 179,80. Autuações que não podem ser consideradas para efeitos de
reiteração na esfera  penal,  uma vez  que as mercadorias foram avaliadas  abaixo da cota  de
isenção vigente estabelecida pela Receita Federal para entrada de mercadorias estrangeiras no
país (art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). Nesse sentido é o Enunciado nº 74 da 2ª
CCR: 'A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção fixadas
pela  Receita  Federal,  mas,  em  desacordo  com  os  critérios  quantitativos  e  temporais
preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante
a existência de reiterações no crime de descaminho'. Quanto ao caso ora em análise, 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.
Manutenção do arquivamento.

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

006. Expediente: JF/PR/CAS-5010715-
66.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5222/2021 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$ 10.444,25. Pessoa física com 1
reiteração nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, em valor superior à cota de isenção
fixada pela Receita Federal do Brasil (US$ 500,00) e outras 3 autuações com valores abaixo da
referida cota de isenção.

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

007. Expediente: JF/PR/GUAI-5002453-
28.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 5176/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA ATUAÇÃO DE 'OLHEIRO' NO COMETIMENTO DO CRIME
DE CONTRABANDO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C
ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A
EXISTÊNCIA  DE  UMA  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  BEM  COMO  INEXISTE  PROVA
CONCRETA DA PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO,  JÁ
QUE NÃO HOUVE A APREENSÃO DE QUALQUER MERCADORIA ILÍCITA. MATERIALIDADE
DELITIVA NÃO DEMONSTRADA.  MANUTENÇÃO DO  ARQUIVAMENTO.  1)  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a atuação de 'olheiros' dentro de um contexto de divisão de tarefas de
organização criminosa cuja atividade é voltada a monitorar os Policiais Federais em Guaíra/PR e
repassar informações e fotografias sobre fiscalização e repressão policial no local, obstaculizando
a  apuração  e  produção  de  provas  de  delitos  transfronteiriços  cometidos  coletivamente.  2)  A
informação policial relata que na data de 22 de janeiro de 2020, as 19 horas, policiais militares
avistaram o  investigado  ao  lado  da  plantação  de  soja  que  fica  próximo  ao  posto  PRF,  que,
abordado, confessou que 'estaria indo montar um acampamento para vigiar o posto da PRF; que
passariam  carros  com  contrabando;  que  receberia  R$  150,00  por  carro  que  passasse'.  3)
Apreendido o aparelho de telefone celular, constatou-se a existência de conversas via whatsapp
sugestivas  de  que  o  investigado  exercia  a  atividade  de  'olheiro'  da  PRF.  4)  Promoção  de
arquivamento sob os seguintes argumentos: 'informações extraídas nas informações policiais e
declarações  prestadas  na  Delegacia  da  Polícia  Federal  não  são  suficientes  a  embasar  a
conclusão de que o grupo trata-se indivíduos ativos em uma organização criminosa ou de que
havia investigação de organização criminosa pela PRF' e que 'os elementos colhidos não são
hábeis  para identificar  todos os envolvidos  nas  atividades ilícitas,  pois  para  se chegar  a  tais
pessoas seria necessário, no mínimo, a obtenção dos dados cadastrais dos usuários das linhas e,
posteriormente, a quebra do sigilo telefônico dos terminais, no que resultaria, pelas circunstâncias
do caso concreto, em uma diligência fadada ao insucesso, tendo em vista que criminosos fazem
constantes substituições de linhas telefônicas, inclusive os titulares cadastrados são pessoas que
não atuam nas atividades ilícitas, o que dificulta a identificação dos responsáveis pelo esquema
delituoso. Ainda, o grande lapso temporal transcorrido, considerando que os fatos investigados
remontam ao ano de 2020, é mais um obstáculo à efetiva identificação dos supostos criminosos'.
5) Discordância do Juiz Federal considerando que 'o crime de olheiro em organização criminosa
possui tipo específico previsto no artigo 2º, § 1º da Lei 12.850/2013'. 6) 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. 7) Em que pesem as mensagens obtidas no telefone celular do investigado, como bem
observou a Procuradora da República, não há elementos suficientes a demonstrar a existência de
uma organização criminosa, bem como inexiste prova concreta da participação nos crimes de
contrabando ou descaminho, já que não houve a apreensão de qualquer mercadoria ilícita. 8)
Ausência de elementos suficientes da materialidade delitiva para o oferecimento da denúncia 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). 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).

008. Expediente: JF/PR/MGA-5004967-
59.2021.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 5181/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE
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ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA
DESACOMPANHADAS  DA  DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA  QUE  COMPROVASSE  SEU
INGRESSO REGULAR NO PAÍS,  QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE
TURISMO  E  NÃO  POSSUÍAM  ETIQUETAS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DOS  PASSAGEIROS
RESPONSÁVEIS. CONDUTA ILÍCITA ATRIBUÍDA AO MOTORISTA E AO PROPRIETÁRIO DO
ÔNIBUS DE TURISMO. EVIDENCIADA A CIÊNCIA DA ILICITUDE E O CONLUIO ENTRE OS
INVESTIGADOS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Trata-se  de
Procedimento Investigatório autuado para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado
no  art.  334  do  Código  Penal,  devido  à  apreensão  de  produtos  de  origem  estrangeira
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país,
que se encontravam no interior de ônibus de turismo e não possuíam etiquetas de identificação
dos passageiros responsáveis e, deste modo, foram atribuídas ao proprietário do veículo pela
Receita Federal. Produtos (aparelhos celulares, baterias para celulares e variedades) avaliados
em R$ 77.456,03 e o tributos iludidos (II e IPI) totalizaram R$ 26.580,59. 2. Embora constatado o
registro  de  outras  apreensões  contra  os  investigados,  o  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento considerando 'ausentes provas suficientes acerca da autoria e do dolo
dos investigados com relação ao crime de descaminho, eis que, na condição de motorista e de
proprietário  do veículo,  os investigados A.F.R.  e  A.A.  não devem ser  responsabilizados pelas
mercadorias  que  se  encontravam  sem  identificação  no  ônibus  de  turismo,  sob  pena  de  se
caracterizar a responsabilidade objetiva, salvo se demonstrado conluio entre eles e passageiros
para a internalização e o transporte das mercadorias irregulares, o que não se verificou in casu
pelos  documentos  e  oitivas  constantes  da  investigação'.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,
considerando que 'os dois investigados,  em tese,  estariam cientes da prática delitiva,  mesmo
porque ambos registram outras apreensões, e agiam conjuntamente [...]. O fato de as mercadorias
não estarem identificadas, não retira a responsabilidade dos ocupantes do ônibus e daquele que
disponibiliza o veículo para tal fim, pois, sabendo das consequências dessa ação, deveriam prezar
pela  regular  identificação  das  mercadorias,  assim  como  pelo  controle  da  quantidade  de
mercadorias que transportam. A alegação de transporte de mercadorias para terceiro, a princípio,
não retiraria a responsabilidade criminal dos investigados, pois de uma forma ou outra, teriam
contribuído, em tese, para a perfectibilização da conduta delituosa'. 4. Os autos foram remetidos à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. Conforme se depreende do depoimento do motorista,
naquele dia alguns passageiros teriam passado mal e não conseguiram viajar e que seriam eles
os proprietários das mercadorias e que chegou a alertar o proprietário do ônibus 'que aquele
transporte poderia dar problema, por estar desacompanhadas, porém o mesmo disse que poderia
levar a mercadoria assim mesmo', o que evidencia a ciência da ilicitude e o conluio entre os
investigados. 6. Precedentes do TRF ' 4ª Região: 'Transportar mercadorias de terceiros não afasta
a responsabilidade criminal, pois o ato configura consciente colaboração direta para a introdução
irregular da mercadoria em território nacional, em crime de descaminho, independente ou não do
exercício de atividades comerciais. Para o reconhecimento da autoria do crime de descaminho ou
contrabando, em se tratando de acusado motorista de ônibus de passageiros, não basta estar na
condução do veículo e inexistir identificação da propriedade das mercadorias, é imprescindível a
demonstração nos autos da existência de conluio entre o motorista e o proprietário do veículo, o
guia de viagens, ou passageiros para a internalizar irregularmente as mercadorias' (TRF4, ACR
5001564-90.2018.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, juntado aos autos em 18/08/2021); 'Aquele que
atua  no  transporte  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação comprobatória de sua regular introdução em solo pátrio deve ser responsabilizado
criminalmente por descaminho ou contrabando, não importando, para a configuração do delito, o
fato de ser ou não o proprietário da mercadoria. Essa atuação no transporte pode se dar como
motorista, como ajudante que viaja junto com o motorista, ou, ainda, como batedor. Em todos
esses  casos  se  trata  de  autoria'  (TRF4,  ACR  5000848-47.2020.4.04.7017,  SÉTIMA TURMA,
juntado aos autos em 26/08/2021); 'Em regra, o motorista de ônibus será responsabilizado se
restar  comprovada  a  sua  participação,  de  alguma  forma,  na  atividade  delituosa,  inclusive
acobertando o ilícito praticado por terceiros. Constituindo obrigação do motorista, como preposto
da empresa, efetuar a identificação de cada bagagem, no caso de não respeitar as normas de
exigência, adere, em tese, à conduta ilícita perpetrada por terceiros, incorrendo na hipótese do art.
29, caput, do Código Penal' (TRF4, ACR 5005742-39.2019.4.04.7005, OITAVA TURMA, juntado
aos autos em 10/09/2021). 7. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício
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originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.

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

009. Expediente: JFRJ/IPE-5005007-
16.2019.4.02.5112-INQ - Eletrônico 

Voto: 5311/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
ITAPERUNA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato praticado contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), tendo
em vista o fato de uma pessoa conhecida como 'J.P.M.', após obter certidão de nascimento objeto
de registro tardio junto ao Cartório RCPN do 20º Distrito de Campos dos Goytacazes, conseguir,
com base em tal documento, o benefício assistencial de amparo ao idoso (LOAS), recebendo-o de
06/07/2012 a 30/04/2016, causando prejuízo aos cofres previdenciários no valor aproximado de
R$ 40.000,00. Consta ainda a oitiva de M.G.P., que afirmou que um cigano que ficava próximo de
sua residência lhe solicitou um comprovante de residência para dar entrada em um processo de
aposentadoria, e que resolveu ajudá-lo, sem saber, contudo, que o indivíduo estaria envolvido em
fraude contra o INSS. Promoção de arquivamento em relação a 'J.P.M.' acolhida judicialmente,
tendo em vista a impossibilidade de sua efetiva identificação. Promoção de arquivamento em
relação a M.G.P., fundada na pena em perspectiva para justificar a ausência de interesse de agir,
considerando que sua conduta 'se configura como eventual falsidade ideológica, porquanto fez
inserir  declaração  falsa,  com o  fim  de  criar  obrigação,  em procedimento  administrativo  para
concessão do benefício  de prestação continuada (documento público).  Ocorre  que a infração
penal prevista no artigo 299, do CP, tem pena máxima de cinco anos de reclusão, sendo o prazo
prescricional da pretensão punitiva estatal em abstrato in casu de 12 anos, nos termos do artigo
109, inciso III, do Código Penal. Desta forma, uma vez que a falsidade ideológica ocorreu em
10/07/2012, data em que a declaração de residência foi  assinada, a prescrição da pretensão
punitiva estatal em abstrato restará consumada em 09 de julho de 2024, quando se completarão
então doze anos da data do fato. Nesse diapasão, como já se passaram pelo menos 09 (nove)
anos, sem que se tenha verificado, até então, a ocorrência de qualquer das causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição. Embora não se possa pensar em prescrição da pretensão punitiva
em abstrato em relação ao caso concreto, analisando os autos, e fazendo um juízo de prognose
acerca da aplicação da pena na hipótese de condenação,  verifica-se que a pena final  a  ser
aplicada a M.G.P. não será suficiente para elevar a pena muito acima do mínimo, isto é, 01 (um)
ano,  a  ponto  de  justificar  a  incidência  de  um  prazo  prescricional  superior  a  quatro  anos'.
Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o 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). No mesmo sentido é 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'.
Arquivamento  prematuro.  Não  homologação.  Devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento, facultando-se à Procuradora oficiante, se for o caso, que, com fundamento em
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.

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-RJ-5077004-58.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 5263/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do delito previsto no art. 183 da Lei
9.472/97, tendo em vista a notícia da prisão em flagrante do investigado em razão da exploração
ilegal de serviço de tv a cabo, no interior da comunidade denominada Rio das Pedras/RJ, em
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15/10/2013. Promoção de arquivamento considerando que o investigado preso era gerente de
empresa que prestava serviços para outra empresa que detinha autorização da ANATEL para a
exploração do serviço. A própria ANATEL, quando do julgamento do caso, entendeu pela mera
existência  de irregularidade administrativa  no repasse da autorização,  e  assim,  'tendo  aquela
agência  reguladora  decidido  tão  somente  pela  aplicação  de  multa,  não  há  como assentar  o
desenvolvimento clandestino das atividades de telecomunicações'. Discordância do Juiz Federal.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. De início, verifica-se que não há nos
autos notícias de danos a terceiros. Nesse contexto, considerando que a pena máxima cominada
ao delito é de 4 (quatro) anos de detenção, há que se reconhecer a extinção da punibilidade (CP,
art.  107,  IV)  pela  prescrição  da  pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  IV).  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).

011. Expediente: JF-RJ-5120981-66.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico 

Voto: 5309/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  do  recebimento  de  Relatório  de
Inteligência Financeira ' RIF encaminhado pelo COAF, por meio do qual se dá notícia da suposta
prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98). O investigado, aposentado e
proprietário de empresa privada, teria renda mensal declarada de R$ 1.088,00. No entanto, o
investigado realizou movimentação financeira suspeita, por meio de depósitos diários em espécie,
cujo montante atingiu o valor de R$ 741.888.723,00, no período de 01/2015 a 02/2018, em conta
de sua titularidade, alegando que tais recursos seriam oriundos de negócios com 'charutos e
derivados'.  Promoção  de  arquivamento  considerando  'a  não  identificação  de  crime  federal
antecedente que permita o aprofundamento das investigações quanto a eventual prática de crime
de lavagem de dinheiro, bem assim a existência de investigações em curso no âmbito da Polícia
Civil do Estado do Rio'. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV,
da  LC  nº  75/93.  1)  Conforme  consignou  o  Procurador  oficiante,  não  se  extrai  dos  autos
informações mínimas sobre a prática de crime antecedente de competência da Justiça Federal.
Dispõe o art. 2º, inciso III, alíneas a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime
de lavagem de  dinheiro  será  da  competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (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 arquivamento parcial no âmbito das atribuições do Ministério Público Federal, com a ressalva
do art. 18 do CPP. 2) Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições no
que se  refere  ao  possível  crime de  lavagem de capitais  de  competência  da  Justiça  Comum
Estadual. Assiste razão ao Juiz Federal, cujos argumentos a seguir transcritos adoto como parte
integrante desse voto: 'O MPF informa que não foi identificado crime federal antecedente ao de
lavagem, mas que não seria o caso de declínio de atribuição porque o Ministério Público Estadual
já teria acesso ao Relatório de Inteligência Financeira n o 39005 do COAF e porque o envio
poderia  acarretar  o  bis  in  idem.  Por  esses  motivos,  requer  o  arquivamento.  Mas,  se  o
procedimento  no  Ministério  Público  Estadual  vislumbrar  algum crime  federal  e  for  aplicado  o
mesmo raciocínio de que o MPF já está investigando, pode ser que os fatos sejam arquivados
sem a devida investigação. O declínio de atribuição se afigura o mais adequado para a hipótese,
porque daria ciência ao Ministério Público Estadual de que eventual investigação deva correr no
âmbito estadual. O bis in idem seria afastado naquele Órgão com a reunião dos procedimentos'.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento e pelo recebimento da promoção de arquivamento quanto ao possível crime de
lavagem de capitais como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação

8/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

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

012. Expediente: JF-AC-0007021-19.2019.4.01.3000-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5256/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO ACRE

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL AINDA EM ANÁLISE. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR (ART.
28-A, § 14, DO CPP). ACORDO PENDENTE DE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER
REVISADA PELO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de incidente
de  acordo  de  não  persecução  penal  instaurado  no  bojo  de  ação  penal  em  que  o  réu  foi
denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, §3º do CP. 2. Intimado a se manifestar
sobre  o  acordo  de  não  persecução penal  (CPP,  art.  28-A),  o  MPF,  ressaltou  a  ausência  de
confissão por parte do investigado, mas pontuou que 'a proposta de suspensão condicional do
processo feita, fls. 8/9, está mais vantajosa do que eventual acordo de não persecução penal, pois
aquela  proposta consistiu  em,  apenas,  uma prestação pecuniária  correspondente ao valor  do
dano causado ao erário, comparecimento em juízo e impedimento de mudança de endereço sem
comunicação  ao  juízo.  Por  oportuno,  caso  o  acusado,  por  algum  motivo,  venha  manifestar
interesse em realizar o acordo de não persecução penal e preencha os requisitos legais para
tanto,  este  Órgão  Ministerial  não  se  opõe  a  oferecê-la  a  posteriori,  o  que  poderá  ser  feito,
inclusive, na audiência a ser marcada para apreciação da proposta de suspensão condicional do
processo'.  3.  Recurso  da  defesa  e  remessa  dos  autos  à  2ª  CCR (CPP,  art.  28-A,  §14).  4.
Primeiramente, 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'. No mesmo sentido é o Enunciado nº 98 da 2ª
CCR. 5. No caso, nota-se que, embora o MPF não tenha apresentado a proposta de acordo de
não  persecução  penal  pronta  ao  acusado,  por  considerar  que  a  suspensão  condicional  do
processo seria mais benéfica ' ponderando aqui que essa escolha cabe ao denunciado, caso o
MPF considere viável as duas opções ' não houve uma negativa ao benefício. Ao contrário, o
membro do MPF deixou claro que o ANPP também poderia ser discutido em audiência específica,
caso a parte manifeste interesse. 6. O que se tem, no caso, é a necessidade de se aguardar as
trativas entre as partes para que seja possível analisar a necessidade de revisão pela 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, no caso de alguma negativa.  7. Considerando que a questão do
ANPP encontra-se  ainda  em análise,  não  havendo uma recusa  expressa  por  parte  do  MPF,
inexiste  matéria  a  ser  revisada  por  este  Colegiado.  Precedente  congênere:  IANPP 0007040-
25.2019.4.01.3000, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021, unânime. 8. Não conhecimento da
remessa.

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

013. Expediente: JF-CPS-APORD-0007792-
08.2017.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 5116/2021 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.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
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desfavor  de  acusada  pela  prática  do  crime  previsto  no  art.  299  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. 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. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n°
1.33.005.000076/2021-21,  julgado  na  6ª  Sessão  Ordinária,  em  18/08/2021,  unânime.  8.
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do
entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

014. Expediente: JF-CPS-APORD-0009812-
69.2017.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 5128/2021 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 PROPOR O
ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. VIABILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
ESTIPULANDO  VALOR  MÁXIMO  DO  PREJUÍZO  COMO  CONDIÇÃO  PARA  O  SEU
OFERECIMENTO.  ÓBICE  AO  ANPP  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 as rés foram denunciadas pela prática do crime previsto no art. 1º, I,
da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal. 2. O membro do MPF oficiante deixou de
oferecer o acordo considerar que a medida não é suficiente para a prevenção e reprovação do
crime, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a dinâmica delitiva e o alto valor dos
tributos suprimidos. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do
CPP). 4. Inicialmente, importante registrar que o acordo de não persecução penal é cabível em
crimes tributários, sendo que, na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do
CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou
uma  das  condições)  o  pagamento  do  débito  fiscal,  cabendo  aos  acusados  e  à  sua  defesa
aceitarem ou não. O simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o
crime tributário (pagamento ou parcelamento) não exclui a possibilidade de celebração do ANPP.
5. Neste ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A do CPP prevê como condição para a celebração do
acordo de não persecução penal a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, mas, ao
contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta nº 03/2018
das 2ª,  4ª e 5ª CCR's (em sua redação original),  a lei não estabelece um valor máximo pré-
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determinado como requisito para o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o
valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 6. Dessa
forma,  caso  preenchidos  os  demais  requisitos  previstos  no  art.  28-A do  CPP,  o  membro  do
Ministério  Público  poderá  estipular  a  reparação  do  dano  da  forma  que  entender  necessária,
cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a infração
imputada aos réus, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu
curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e
JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN,  julgados  na  Sessão  n°  781,  de  21/09/2020,
unânimes.  7.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para
(re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto.

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

015. Expediente: JF-CPS-0007384-17.2017.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5225/2021 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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL,  REITERADA E  PROFISSIONAL.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal em que réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, IV e V, na
forma do art.  71,  todos do Código Penal.  2.  A Procuradora da República oficiante  deixou de
oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, em razão da presença de elementos que
indicam conduta criminal habitual e reiterada por parte do denunciado. Pontuou que o denunciado
foi condenado em primeira instância pela prática de crime da mesma espécie nos autos de ação
penal. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, §14, do CPP). 4. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a
existência de reiterações no nome do acusado constitui,  em regra,  óbice ao oferecimento do
acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n°
773, de 09/06/2020;  Processo n°  5012651-78.2020.4.04.7000,  Sessão de Revisão n° 770,  de
25/05/2020, unânime. 6. No caso, além da condenação referida pela Procuradora da República
oficiante,  verifica-se  que  o  réu  foi  surpreendido  na  posse  de  21.188  maços  de  cigarros
estrangeiros, sendo que parte da mercadoria estava acondicionada em seu veículo e a outra parte
mantida em depósito para fins comerciais,  circunstâncias que indicam conduta profissional na
prática do contrabando de grande vulto,  o que impede, por consequência,  o oferecimento do
acordo de não persecução penal. 7. Este é, inclusive, o entendimento consolidado da 2ª CCR nos
casos  de  apreensão  elevada  de  mercadorias  contrabandeadas:  IANPP  5002137-
57.2020.4.04.7003,  Sessão  de  Revisão  nº  781,  de  21/09/2020;  IANPP  0000264-
44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão nº 778, de 17/08/2020. 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-CPS-5005817-21.2021.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5215/2021 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
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O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.
28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela
prática do crime previsto no art.289,  §1º,  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. Recurso da defesa e remessa dos autos
à 2ª CCR (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, verifica-se que a pena mínima prevista no art. 289, §1º, do CP, é de 3 (três) anos, sendo que
a soma das penas mínimas, em cúmulo material, ultrapassa o limite objetivo estabelecido pelo
artigo 28-A do Código de Processo Penal.  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).

017. Expediente: JF-GRU-5006964-40.2021.4.03.6119-
APN - Eletrônico 

Voto: 5249/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 40, I). RECUSA DO MPF
EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO
ACORDO.  PENA MÍNIMA SUPERIOR  A 4  ANOS.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em
que a ré foi denunciada pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/06,
art.  33 c/c  art.  40,  I),  por  tentar  embarcar  para  África  do Sul  transportando 8.530g (oito  mil,
quinhentos e trinta gramas ' massa líquida) de cocaína. 2. O Procurador da República oficiante
deixou de oferecer o acordo de não persecução à denunciada, considerando que a ré está sendo
processada pelo crime de tráfico internacional de drogas (artigos 33, caput c/c 40, inciso I, da Lei
11.343/06), cuja pena mínima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não estando presente,
pois,  requisito  de  ordem objetiva  previsto  no  art.  28-A do  CPP.  Além disso,  fundamentou  a
insuficiência  da  medida,  ressaltando  que  o  crime  foi  cometido  em  contexto  de  organização
criminosa. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No
caso, a denúncia classificou a conduta da denunciada no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº
11.343/06. A pena mínima do crime previsto no art. 33 é de 05 anos de reclusão. Cabe considerar
a fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 13.343/06 (1/6 = 10 meses); o
que totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia,
observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do
CPP (pena mínima inferior a 4 anos). 5. Embora a defesa considere aplicável a minorante prevista
no §4º,  do  art.  33,  da  Lei  11.343/06,  tese  que  deve  ser  defendida  no  decorrer  da  instrução
criminal, no presente momento prevalece o entendimento exposto pelo titular da ação penal na
apresentação da denúncia. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n°
1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021, 5000530-51.2021.4.04.7107,
Sessão  809,  de  17/05/2021;  5007273-44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de
25/05/2020. 6. Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos autos 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).

018. Expediente: JF/MG-0028803-10.2019.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 5223/2021 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.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DO
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 proposta em face de acusado pela prática
do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante deixou
de oferecer o acordo por verificar que o denunciado não confessou a prática do crime. 3. Recurso
da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (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 neste
momento processual. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser
avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema,
dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao
membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas
cláusulas  e  deixando claro  que o acordo pressupõe a confissão  formal  e  circunstanciada  da
infração'. No mesmo sentido é o Enunciado nº 98 da 2ª CCR. 5. 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).

019. Expediente: JF/MS-5003768-31.2021.4.03.6000-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5216/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  MATO
GROSSO DO SUL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO.
MEDIDA  QUE  NÃO  SE  MOSTRA,  NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E
PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL
HABITUAL E REITERADA (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta  em  desfavor  de  acusado  pela  prática  do  crime  previsto  no  art.  299  do  CP.  2.  A
Procuradora  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  ANPP  por  considerar  a  medida
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, pela existência de elementos que indicam
conduta criminal reiterada. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14,
do  CPP).  4.  Um  dos  requisitos  para  o  oferecimento  do  acordo  é  que  a  medida  se  mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II,
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se
houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em
regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal.  Processo  n°
1.29.000.002053/2020-43,  Sessão de  Revisão  n°  773,  de  09/06/2020;  Processo  n°  5012651-
78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. No presente caso,
conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, o acusado responde, atualmente, a
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outras 3 (três) ações penais, sendo que, na ação penal 0900048-45.2019.8.12.0005, responde
como incurso, por nove vezes, nas penas do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67; na ação
0900012-42.8.12.0012, pelo crime previsto artigo 299 do Código Penal e na ação penal 0001152-
76.2018.403.6000 como incurso no artigo 90 da Lei 8.666/93 e no artigo 1º, I e parágrafos 1º e 2º,
do Decreto-Lei 201/67. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e
suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,  havendo  nos  autos
elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e reiterada. 8. Prosseguimento da
ação  penal.  Devolução  dos  autos  à  origem  para  conhecimento  e  adoção  das  providências
cabíveis.

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

020. Expediente: JF/MS-5005753-69.2020.4.03.6000-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5209/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  MATO
GROSSO DO SUL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. 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,  §1º,  IV.  Segundo consta,  o tributo  iludido teria alcançado o valor de R$
71.721,23 (mercadorias avaliadas em R$ 143.442,47). 2. A Procuradora da República oficiante
deixou de oferecer o ANPP por considerar a medida insuficiente para a reprovação e prevenção
do crime, pela existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 3. Recurso da
defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica
na hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou se  houver  elementos  que  indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência
de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não
persecução  penal.  Processo  n°  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de  Revisão  n°  773,  de
09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020,
unânime.  6.  No presente caso,  conforme ressaltado na denúncia,  além do elevado valor  dos
tributos iludidos na apreensão, o que aponta para possível  atividade comercial,  o  investigado
ostenta outros 5 registros de apreensões descaminhadas nos 5 anos anteriores à conduta ora em
análise. Além disso, o próprio investigado assumiu viajar com frequência para a região de fronteira
internacional, tendo trazido uma carga maior por ter recebido uma recompensa pelo transporte de
parte  das  mercadorias,  sendo  que  as  demais  mercadorias  seriam  de  sua  propriedade.  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).

021. Expediente: JF/PCS-1000899-46.2021.4.01.3826-
APN - Eletrônico 

Voto: 5118/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  RECUSA  MINISTERIAL  NA
PROPOSITURA DO  ACORDO  EM  RAZÃO  DA INÉRCIA DA DEFESA.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO ATO.
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  artigo  art.  1,  IV,  e  art.  2,  I,  ambos  da  Lei  8.137/90.  2.  Ainda  na  fase
extrajudicial, o MPF apresentou proposta de acordo de não persecução penal ao acusado. Em
resposta,  a  defesa  do  acusado  manifestou  interesse  na  formalização  do  acordo,  requerendo
apenas a revisão da forma de pagamento apresentada pelo MPF. 3. Em análise à manifestação
defensiva, o membro do MPF consignou que houve um equívoco no pedido do acusado, uma vez
que solicitou forma de pagamento por programa cuja gestão é de atribuição da PGFN e não do
MPF. Com isso, o MPF buscou esclarecer o engano, notificou o acusado e acautelou os autos
para  oportunizar  ao  investigado  prazo  para  a  adesão  ao  programa  por  ele  sugerido.  4.
Ultrapassado o prazo do acautelamento sem que houvesse resposta do investigado, foi expedido
ofício à PGFN para que prestasse informações atualizadas acerca dos débitos. Em resposta, a
PGFN  informou  que  os  débitos  do  processo  administrativo  estavam  submetidos  à  cobrança
judicial. 5. Considerando o interesse do investigado na celebração do ANPP, o MPF oportunizou
novamente  ao  investigado  a  possibilidade  de  se  manifestar  sobre  adesão  à  proposta
anteriormente apresentada. Contudo, não houve resposta da defesa, razão pela qual a denúncia
foi oferecida. 6. Em resposta à acusação, a defesa informou afirmou ter entrado em contato com o
MPF,  por  meio  de  e-mail,  tendo  sido  acusado  o  recebimento  pela  Secretária  Jurídica,  em
10/08/2020,  com  aviso  do  protocolo  PRM-PSA-MG-00007277/2020.  Reforçou,  novamente,  o
interesse na celebração do acordo de não persecução penal.  7. Intimado, o membro do MPF
descartou  a  possibilidade  de  apresentação  do  acordo,  ressaltando  que  já  foi  oportunizada  a
possibilidade de formalizar a medida na fase extrajudicial, mas o denunciado quedou-se inerte. 8.
Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 9. Em atenta análise aos
autos, verifica-se que a defesa do denunciado, de fato, manifestou-se sobre o acordo de não
persecução penal por e-mail enviado à Secretaria Jurídica da PRM-Pouso Alegre/MG. Segundo
se extrai  das  informações colacionadas,  o  e-mail  teria  sido  recebido no dia  10/08/2020,  com
protocolo  PRM-PSA-MG-00007277/2020.  10.  Note-se,  contudo,  que,  em  14/08/2020,
posteriormente, o MPF constatou o equívoco do investigado ao solicitar forma de pagamento que
somente poderia ser feita pela PGFN, razão pela qual determinou a notificação urgente da defesa,
esclarecendo  a  questão  e  indicando  a  necessidade  de  comparecimento  à  PGFN  para  a
celebração do parcelamento por ele requerido na petição. Após, o feito foi suspenso por 140 dias.
11. Consta dos autos certidão formulada no dia 01/09/2020 atestando que 'e embora solicitado no
e-mail enviado, o destinatário não confirmou o seu recebimento, entretanto o e-mail fora entregue
(não houve retorno)'. Em 18/09/2020, nova certidão atestando que 'em nova consulta ao rastreio
dos Correios,  o ofício  959/2020 foi  entregue em 16/09/2020'.  12.  Após expedição de ofício à
PGFN para esclarecimento sobre os débitos ora apurados e diante da resposta de que não havia
parcelamento  formalizado,  o  MPF,  em  05/03/2021,  pontuou  que  'considerando-se  que  o
investigado havia se manifestado inicialmente favorável à celebração do ANPP proposto, este
MPF  reputa  apropriado,  como  medida  derradeira,  oportunizar  o  investigado  à  celebração  do
acordo.  Sendo assim,  notifique-se o  investigado,  com cópia  do presente despacho,  para que
informe, no prazo improrrogável de 10 dias, se há interesse na celebração do Acordo de Não
Persecução Penal outrora ofertado'. Sem manifestação da defesa, a denúncia foi oferecida. 13.
Assim,  verifica-se  que,  no  caso  em análise  não  houve,  rigorosamente,  recusa  por  parte  do
Ministério Público Federal em propor o acordo de não persecução penal, mas sim conduta não
colaborativa por parte do acusado, que foi beneficiado com extensos prazos para manifestação e,
ainda  sim,  quedou-se  inerte.  O  recurso  ora  em análise  configura  manifestação  de  interesse
intempestiva e faz menção a manifestação de interesse já apreciada pelo MPF. Configurada a
preclusão do ato. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5052152-39.2020.4.04.7000, Sessão de
Revisão n° 799, de 22/02/2021, unânime. 14.  Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos
autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).
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022. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5078178-
40.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 5206/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  RECUSA  MINISTERIAL  NA
PROPOSITURA DO  ACORDO  EM  RAZÃO  DA INÉRCIA DA DEFESA.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO ATO.
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 artigo 19 da Lei 7.492/86, na forma do art. 29 do CP. 2. Intimado, o membro
do MPF considerou  ter  havido  preclusão  do  ato,  esclarecendo que foi  oferecida  ao  acusado
proposta  de  acordo  de  não  persecução  penal,  'oportunidade  em  que  o  investigado  fora
devidamente  notificado,  inclusive  através  do  advogado  então  constituído  no  Inquérito,  e
cientificado de que a ausência  de manifestação no prazo assinalado seria  interpretada como
desinteresse na celebração. Após troca de e-mails a respeito da proposta e do oferecimento do
contato da Defensoria Pública da União, A.F. foi avisado acerca do prazo de 15 dias para que
manifestasse eventual interesse no acordo, findo o qual seria ajuizada a ação penal respectiva.
Diante  da ausência  de resposta,  o MPF ofereceu denúncia  em seu desfavor'.  3.  Recurso da
defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art.  28-A, §14).  4.  No presente caso,  conforme
ressaltado  pelo  MPF,  o  ora  denunciado,  bem  como  seu  procurador  constituído,  foram
devidamente notificados sobre as tratativas do ANPP. No entanto, decorrido o prazo fornecido pelo
MPF, foi  oferecida a peça inicial  acusatória.  5. Dessa forma, no caso em análise não houve,
rigorosamente,  recusa  por  parte  do  Ministério  Público  Federal  em  propor  o  acordo  de  não
persecução  penal,  mas  sim  conduta  não  colaborativa  por  parte  do  acusado  e,  por  fim,
manifestação de interesse intempestiva, restando configurada a preclusão do ato. Precedente da
2ª CCR: Processo n° 5052152-39.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021,
unânime. 6. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

023. Expediente: JF/PR/CUR-5058262-
20.2021.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 5211/2021 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. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. PRECLUSÃO
NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
28-A DO  CPP,  NO  CASO  CONCRETO.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor  de acusado pela prática do crime
previsto no 171, §3º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 2. Consta dos autos que o membro do
MPF, antes de oferecer a denúncia,  notificou o investigado, quando ainda não tinha defensor
constituído, para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias e acompanhado de advogado, seu
interesse em celebrar ANPP, nos termos da proposta anexa à notificação. Transcorrido o prazo
sem resposta,  o  membro  do MPF ofereceu  a denúncia,  ressaltando  a inércia  do investigado
quanto à resposta à proposta de acordo de não persecução penal. 3. Após assumir a defesa do
réu,  a  Defensoria  Pública  da  União,  apresentou  recurso  contra  a  manifestação  ministerial,
requerendo a remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Conforme
dispõe o Enunciado n° 98 da 2a CCR, opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e
recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que houve apenas notificação para
colher eventual interesse por parte do acusado. 5. Ademais, considerando a imprescindibilidade
de defensor para negociação e formalização do acordo (CPP, art. 28-A, § 3º), não há que se falar
em  preclusão  da  possibilidade  de  análise  do  ANPP no  caso  concreto,  visto  que  o  suposto
desatendimento da solicitação do MPF por parte do acusado, em razão da inércia, ocorreu em
momento anterior à constituição de sua defesa técnica. 6. Da análise dos autos, verifica-se que a
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defesa, por meio da DPU, em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou
interesse  na  celebração  do  ANPP.  Tais  as  circunstâncias,  o  argumento  da  preclusão  (ou
desinteresse do acusado) não se mostra suficiente para fins de justificar a negativa da análise e
eventual oferecimento do acordo, caso preenchidos os requisitos legais. 7. Precedentes da 2ª
CCR:  Processos  n°  5062803-33.2020.4.04.7000  e  n°  5061624-64.2020.4.04.7000,  ambos
julgados na Sessão de Revisão n° 809, de 17/05/2021, unânimes. 8. Necessidade de retorno dos
autos à Procuradora da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no
caso concreto.

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

024. Expediente: JF/PR/CUR-5072155-
78.2021.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 5242/2021 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.  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.  304 do CP. Segundo se extrai da
denúncia,  em 21 de fevereiro de 2012, o réu,  quando abordado pelo servidor  da Marinha do
Brasil, fez uso de Carteira de Habilitação de Arrais Amador (CHA) falsa. 2. O membro do MPF
oficiante deixou de oferecer o ANPP ao acusado, considerando, em preliminar, não ser possível o
oferecimento  da  medida  em processo  com denúncia  já  recebida.  No  mérito,  apontou  que  a
medida é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, pela existência de elementos que
indicam conduta  criminal  reiterada.  Destacou,  ainda,  a  existência  de  recente  condenação do
acusado por sentença. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do
CPP). 4. Primeiramente, cumpre ressaltar 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'. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª
CCR. O CIMPF também decidiu na mesma linha, no Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21,
julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 5. Ademais, a questão está em debate
no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-
Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal
tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Ultrapassado este
ponto, verifica-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. 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, entretanto, verifica-se que a
condenação apontada na manifestação ministerial como óbice ao oferecimento do ANPP ocorreu
em data posterior ao fato objeto destes autos (praticado em 11/12/2014). Além disso, os demais
registros tratam de medidas protetivas revogadas, crime de trânsito culposo e possível crime de
ameça com procedimento arquivado (todos posteriores). Dessa forma, na hipótese específica dos
autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, os registros posteriores, por si sós, não
indica conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. 8.
Precedente  da  2ª  CCR:  IANPP  1.00.000.008602/2021-92,  Sessão  de  Revisão  n°  817,  de
09/08/2021, unânime. 9.  Necessidade do retorno dos autos à Procuradora da República para
(re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto.
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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/PR/FOZ-5009613-
18.2021.4.04.7002-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 5119/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu
foi  condenado,  sem trânsito  em julgado,  pela  prática  do  crime previsto  no  art.  18  da  Lei  nº
10.826/03 c/c art. 14, inciso II, e art. 29 do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante
considerou não ser possível o oferecimento do acordo em processo com denúncia já recebida, na
linha de precedentes do STF e do STJ. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art.
28-A, § 14, do CPP). 4. Ressalta-se que a sentença foi objeto de recurso tanto pela defesa quanto
pela acusação, estando os autos sobrestados nos juízo de primeiro grau até manifestação deste
Colegiado. 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 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. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021,  unânime.  9.  Necessidade de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

026. Expediente: JFRJ/CAM-5008157-
61.2021.4.02.5103-PETCRIM -
Eletrônico 

Voto: 5110/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
CAMPOS

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  RECUSA  MINISTERIAL  NA
PROPOSITURA DO  ACORDO  EM  RAZÃO  DA INÉRCIA DA DEFESA.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO ATO.
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 T.C.T. foi denunciado pela
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prática do crime previsto no artigo 171, §3°, c/c art. 14, II, por duas vezes, e no artigo 171, § 3º,
todos do Código Penal; e J.S.C. pela prática do crime previsto no artigo 297, §3°, II, do Código
Penal  Brasileiro.  2.  Após  o  recebimento  da  denúncia,  o  Ministério  Público  Federal  ofereceu
proposta de acordo de não persecução penal em favor de ambos os réus, que manifestaram
interesse na formalização da medida. Com isso, o MPF forneceu e-mail institucional para que as
defesas entrassem em contato para as tratativas do acordo. 3. Posteriormente, o membro do MPF
pugnou por uma nova suspensão do feito,  considerando a ausência  de contato das defesas,
visando  aguardar  a  manifestação  dos  réus.  O  Juízo  acolheu  a  manifestação  ministerial  e
prorrogou o prazo por mais 60 dias para as tratativas do acordo de não persecução penal. 4.
Decorrido o prazo, o MPF requereu o prosseguimento da presente ação penal, uma vez que não
houve  manifestação  defensiva  sobre  a  celebração  do  ANPP.  5.  Após  a  determinação  de
continuidade da  ação  penal,  as  defesas  se  insurgiram contra  a  determinação e  reiteraram o
interesse na formalização do acordo de não persecução penal. 6. O MPF, então, retirou a proposta
de acordo de não persecução penal, considerando não ser possível o oferecimento do acordo em
processo com denúncia já recebida, na linha dos novos precedentes do STF e do STJ. 7. Recurso
da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14º). 8. Inicialmente, importa 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 nº 98. No mesmo sentido, 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'. 9. 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'.  10.
Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na
6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 11. Ultrapassado este ponto, verifica-se que, no
caso em análise não houve, rigorosamente, recusa por parte do Ministério Público Federal em
propor  o  acordo  de não persecução penal,  mas sim conduta  não  colaborativa  por  parte  dos
acusados, que foram beneficiados com extenso prazo para manifestação e, ainda sim, quedaram-
se inertes, prolongando indevidamente a marcha processual. O recurso ora em análise configura
manifestação de interesse intempestiva, restando configurada a preclusão do ato. Precedente da
2ª CCR: Processo n° 5052152-39.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021,
unânime. 12. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

027. Expediente: JF-RO-APN-1007896-
33.2020.4.01.4100 - Eletrônico 

Voto: 5121/2021 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DE RONDÔNIA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART.
28-A,  §  2°,  II).  MEDIDA  QUE  NÃO  SE  MOSTRA,  NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal  instaurado  no  âmbito  de  ação  penal  em que
diversos réus foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da lei
12.850/2013),  lavagem  de  capitais  (art.  1º  da  Lei  9.613/98),  bem  como  o  delito  de  tráfico
internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006), envolvendo um
réu principal como chefe da organização. 2. O acordo de não persecução penal deixou de ser
oferecido aos acusados, em razão da ausência de confissão formal e circunstancial dos fatos. 3.
Recurso da defesa de G.M. Como complemento da fundamentação, o membro oficiante do MPF
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ressaltou que 'o referido acusado continua sendo investigados por diversos atos de lavagem de
capitais,  já  que  as  empresas  por  ele  constituídas  e  geridas  eram  utilizados  pela  ORCRIM
denunciada para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.  Ademais,  devido à gravidade dos
fatos, o ANPP não é medida adequada ou suficiente à reprovação'. 4. Remessa dos autos à 2ª
CCR (CPP, art. 28-A, §14). 5. 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. 6. A confissão
faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo
elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº
03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos,  cabe ao membro oficiante explicar o
acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro
que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração.' No mesmo sentido é o
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR/MPF. 7. Além disso, um dos requisitos para o oferecimento do
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. Ademais, o art. 28-A, §2°, II, do CPP, dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de
ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional,  exceto  se insignificantes  as infrações penais  pretéritas.  8.  No  caso,
verifica-se que o recorrente G.M. foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei
12.850/2013,  sendo  apontado  como integrante  de  organização  criminosa  liderada  por  J.C.P.,
atuando, na função de contador, como um dos operadores de movimentação irregular de valores,
por meio da constituição de empresas fictícias em nomes de terceiros, com o fim de realizar a
internalização  de  dinheiro  proveniente  do  exterior  ou  mesmo  dissimular  a  origem  ilícita  dos
valores.  Consta  da  denúncia,  ainda,  que  o  denunciado  é  contador  de  diversas  empresas
envolvidas  em esquema  de  pagamentos  suspeitos,  sempre  ligados  ao  líder  da  organização
criminosa ora investigada. 9. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto
indicam conduta  criminal  profissional  por  parte  do  acusado,  principalmente  considerando  sua
participação na composição de grande estrutura criminosa de forma fundamental, já que lida com
os valores movimentados pelos participantes da organização. 10. 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. 11.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

028. Expediente: JFRS/POA-5096908-
61.2019.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 5361/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. 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 em que a acusada foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do
CP.  2.  O Procurador  da República oficiante  se  manifestou no sentido de 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
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realizada  nos  próprios  autos  do  processo.  Nessa  hipótese,  deverá  ser  requerido  ao  juízo  o
sobrestamento da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o
oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito
em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a
prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que
estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo
o  membro  oficiante  analisar  se  eventual  sentença  ou  acórdão  proferido  nos  autos  configura
medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é
cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019,
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.'  6. Ademais, a
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos
que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº
13.964/2019'.  7.  Precedente  do  CIMPF  no  mesmo  sentido:  Procedimento  n°
1.33.005.000076/2021-21,  julgado  na  6ª  Sessão  Ordinária,  em  18/08/2021,  unânime.  8.
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do
entendimento  firmado  pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

029. Expediente: JFRS/SMA-5012800-
25.2021.4.04.7102-ANPP - Eletrônico

Voto: 5127/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTA MARIA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusados pela prática do crime previsto no 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c artigo
3º, do Decreto-Lei nº 399/68, na forma do art. 29 do Código Penal. 2. O Procurador da República
oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em processo com denúncia já
recebida, na linha de precedentes do TRF ' 4ª Região, STF e do STJ. 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
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aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

030. Expediente: JF/SC-5022680-38.2021.4.04.7200-
ANPP - Eletrônico 

Voto: 5214/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal.  Réu  F.G.  denunciado  pela  prática  do  crime
previsto  no  art.  337-A,  III,  na  forma do  art.  71,  ambos  do  CP.  O membro  do  MPF oficiante
manifestou-se, inicialmente, pela insuficiência do acordo, considerando as circunstâncias do crime
e o alto valor da dívida. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14).
Verifica-se dos autos que após a remessa do feito à 2ª CCR, o acordo de não persecução penal
foi  firmado entre  o  MPF e o  réu  F.G.,  já  tendo  sido  homologado,  em 18/11/2021,  pelo  juízo
competente. Inexistência de matéria a ser revisada pela 2ª CCR. Perda do objeto do presente
recurso. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela perda do objeto do
presente recurso tendo em vista a celebração do acordo de não persecução penal. Devolução dos
autos à origem, nos termos do voto do(a) relator(a).

031. Expediente: JF/SC-5024241-97.2021.4.04.7200-
ANPP - Eletrônico 

Voto: 5239/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal.  Réu  A.G.  denunciado  pela  prática  do  crime
previsto  no  art.  337-A,  III,  na  forma do  art.  71,  ambos  do  CP.  O membro  do  MPF oficiante
manifestou-se, inicialmente, pela insuficiência do acordo, considerando as circunstâncias do crime
e o alto valor da dívida. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14).
Verifica-se dos autos que, após a remessa do feito à 2ª CCR, o acordo de não persecução penal
foi  firmado entre  o  MPF e o  réu A.G.,  já  tendo  sido  homologado,  em 18/11/2021,  pelo  juízo
competente. Inexistência de matéria a ser revisada pela 2ª CCR. Perda do objeto do presente
recurso. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela perda do objeto do
presente recurso tendo em vista a celebração do acordo de não persecução penal. Devolução dos
autos à origem, nos termos do voto do(a) relator(a).

032. Expediente: JF-SOR-0007595-72.2016.4.03.6110-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5208/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA 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
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de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1º,
II,  arts. 304 c/c artigo 298, c/c art.  69, todos do Código Penal.  2. O Procurador da República
oficiante deixou de oferecer o ANPP, considerando que 'i) os crimes apurados nos presentes autos
não constituem fatos  isolados  na  vida  do denunciado,  o  qual  declarou  em seu  interrogatório
policial que em outra ocasião teria transportado carga ilícita de cigarros para o mesmo pessoal
que  o  contrato  desta  vez;  ii)  o  denunciado  não  confessou  formal  e  circunstancialmente  o
cometimento do crime de uso de documento falso,  mesmo se  evidenciando pelos  elementos
constantes dos autos que ele sabia que a nota fiscal era falsa, já que tinha pleno conhecimento
que a carga que transportava era de cigarros'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª
CCR (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 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.' Neste sentido também
o Enunciado  nº  98 desta  2ª  CCR.  5.  Ultrapassado este  ponto,  deve-se  pontuar  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. 6. No presente caso, consta dos autos que o denunciado é acusado por efetuar o
transporte de quantidade expressiva de cigarros estrangeiros (900 caixas de maços de cigarros),
tendo afirmado,  inclusive,  já  ter  efetuado o transporte  de cigarros contrabandeados em outra
oportunidade  para  os  mesmos  contratantes.  Logo,  as  circunstâncias  do  caso  concreto
(contrabando de grande vulto e o teor do depoimento prestado) indicam a realização de transporte
de  cigarros  contrabandeados  de  forma  contínua  e  profissional,  no  exercício  de  atividade
comercial. 7. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004,
Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se
mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,
havendo  nos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  profissional.  9.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

033. Expediente: JF/SP-0001229-37.2012.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5130/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
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 acusado pela prática do crime previsto no 334, § 1º, alínea 'c', do Código Penal (fatos
praticados  da  Lei  nº  13.008,  de  26.6.2014,  que  incluiu  a  figura  típica  do  art.  334-A).  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 STJ. 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
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hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 5. Conforme dispõe o
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no
curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos
legais,  devendo  o  integrante  do  MPF  oficiante  assegurar  seja  oferecida  ao  acusado  a
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos
do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução
da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional  ao
deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com
sentença  ou  acórdão  após a  vigência  da  Lei  nº  13.964/2019,  uma vez  oferecido  o  ANPP e
recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

034. Expediente: JF/SP-0009166-88.2018.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5377/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. 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 em que a acusada foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 334-A, inciso
IV, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante se manifestou no sentido de não ser possível o
oferecimento do acordo em processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STJ.
3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento
no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018,
que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  7.
Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na
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6ª  Sessão  Ordinária,  em  18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  à
Procuradora da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara,
bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo,  no caso
concreto.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

035. Expediente: JF-AC-1006695-71.2021.4.01.3000-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5201/2021 Origem:  GABPR3-MBZ  -  MARCIA
BRANDAO ZOLLINGER

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO  PARTICULAR,  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  E  FRAUDE  PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, DO ART. 78, INC. II, DO CPP E DA SÚMULA 546
DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Inquérito Policial
instaurado inicialmente na Superintendência da Polícia Federal no Estado do Estado do Acre para
apurar  a  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  298  do  Código  Penal,  tendo  em  vista
documentos apresentados pela CAIXA SEGURADORA S/A nos autos de ação civil, sobretudo a
apólice do contrato  de seguro,  na qual  se verifica  como "estipulante"  a  CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, visto que foi emitida em dezembro de 2018 (data posterior ao ajuizamento da ação),
com indicação de vigência retroativa (2014/2015). 2. O Procurador da República oficiante no Acre
declinou  a  competência  em  favor  da  Procuradoria  da  República  do  Distrito  Federal  sob  o
argumento de que na apólice do contrato de seguro observa-se que o documento foi produzido
em  Brasília/DF  e,  assim,  'os  atos  consumativos  do  presente  caso  não  ocorreram  em  Rio
Branco/AC e sim em Brasília, devendo ser este o local competente para processar e julgar o
presente caso' . 3. A Procuradora da República oficiante no Distrito Federal, por sua vez, suscitou
o presente conflito negativo de atribuições considerando que 'embora o presente Inquérito Policial
tenha sido instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal
(falsificação de documento particular), a conduta supostamente praticada, se confirmada, também
pode caracterizar, em tese, os crimes de uso de documento falso e fraude processual, previstos,
respectivamente,  nos arts.  304 e 347 do Código Penal  [']  Isso  porque,  embora a  apólice do
contrato ['] tenha supostamente sido falsificada em Brasília/DF, esta fora utilizada com o escopo
de induzir a erro o Juízo 4ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Acre no bojo
do Processo nº 0001880-53.2018.4.01.3000. Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial é no
sentido de que, tratando-se a falsidade de crime-meio e o uso do documento falso o crime-fim, a
competência para processar e julgar é firmada em razão do órgão ao qual foi apresentado'. 4.
Conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.  Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 5. Assiste razão à Procuradora
da República suscitante. 6. Sobre a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, o STJ
entende que ele 'incide quando for um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação,
execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens
jurídicos distintos'.  (AgRg no HC 682.984/SC, Rel.  Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) 7. No caso dos autos evidencia-se que
a falsificação do documento integrou o iter criminis dos crimes de uso de documento falso e de
fraude  processual  ocorridos  perante  o  Juízo  4ª  Vara  do  Juizado  Especial  Federal  da  Seção
Judiciária do Acre. 8. Ainda que assim não o fosse, constatada a existência de crimes conexos,
consumados em cidades diferentes, há que se atentar para o que estabelece o CPP, em seu art.
78: 'Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria: a) preponderará a do lugar da infração, à
qual for cominada a pena mais grave; b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior
número  de  infrações,  se  as  respectivas  penas  forem  de  igual  gravidade;  c)  firmar-se-á  a
competência pela prevenção, nos outros casos; 9. Por último, cumpre ressaltar a Súmula 546 do
STJ: 'A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual foi  apresentado o documento público,  não importando a

25/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

qualificação do órgão expedidor.' 10. Assim, sob vários ângulos, forçoso concluir que, no caso em
análise, a atribuição para a persecução penal é do Procurador da República suscitado, oficiante
na PR/AC.

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

036. Expediente: JF/PE-0815105-02.2021.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5246/2021 Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA
MARA  DUARTE  CHAVES
ALBUQUERQUE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO. ENCONTRADAS
MERCADORIAS  ESTRANGEIRAS,  EXPOSTAS  À  VENDA  OU  DEPOSITADAS,
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA DE SUA REGULAR
IMPORTAÇÃO  OU  AQUISIÇÃO  NO  MERCADO  INTERNO.  APLICAÇÃO  DA  PENA  DE
PERDIMENTO. DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM
FUNDAMENTO  NA  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1)  Inquérito
Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível prática
do crime de descaminho, tipificado no art. 334, § 1º, inciso IV, do Código Penal, por parte do
representante  legal  de  empresa  do  ramo  de  comércio  eletrônico.  2)  Fiscalização  em
estabelecimento comercial onde foram encontradas mercadorias estrangeiras, expostas à venda
ou  depositadas,  desacompanhadas  de  documentação  idônea  comprobatória  de  sua  regular
importação ou aquisição no mercado interno. Lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal e proposta a aplicação da pena de perdimento dos bens. A mercadoria apreendida
foi avaliada em R$ 93.619,20 e a estimativa de tributos evadidos (II e IPI) foi de R$ 17.600,41. 3) A
Receita  Federal  informou  que  as  mercadorias  já  foram  destinadas  por  destruição,  restando
impossibilitada a realização de exames periciais. 4) Promoção de arquivamento considerando que
'o que se pode inferir da leitura da citada representação é que não há provas da procedência
estrangeira  das mercadorias apreendidas,  havendo apenas indicação genérica e nem mesmo
haveria  mais  como comprová-la',  sendo  'forçoso  reconhecer  a  ausência  de  provas  quanto  à
materialidade delitiva do crime de descaminho, uma vez que sem a qualidade de mercadoria
estrangeira, a conduta narrada nos autos se torna atípica'. 5) Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 6) Das diversas informações prestadas nos autos pela RFB verifica-se que: a)
As mercadorias eram de origem e/ou procedência estrangeira introduzidas no país irregularmente,
em  desacordo  com  a  legislação  vigente;  b)  A Relação  de  Mercadorias  e  Demonstrativo  de
Créditos Tributários Evadidos anexa ao Auto de Infração descrimina o tipo de produto retido e a
avaliação unitária e total das mercadorias; c) Esgotados os prazos para o comparecimento do
interessado, conforme intimação constante do Termo de Lacração de Volumes, procedeu-se a
deslacração dos volumes e a lavratura do presente TERMO DE DESLACRAÇÃO E RELAÇÃO DE
MERCADORIAS, assinado ao final, que representa a totalidade das mercadorias encontradas; d)
As mercadorias consistiam em 127,20 kg de acessórios para telefone celular e chapinha para
cabelo de origem estrangeira, sendo destacado que 1 kg de fones de ouvido corresponde, em
média, a 30 unidades, 1 kg de carregadores para celular corresponde, em média, a 20 unidades,
e  1  kg  de  capas  de  celular  corresponde,  em  média,  a  40  unidades;  e)  O  proprietário  da
mercadoria  não  apresentou  documentos  que  permitissem  comprovar  a  regular
aquisição/importação  da  mercadoria  estrangeira,  seja  via  declaração  de  importação,  seja  via
documento fiscal corretamente emitido. Procedendo dessa forma, o proprietário sequer foi capaz
de comprovar  a  regular  aquisição  dos  produtos  no  mercado nacional;  f)  Aplicada  a pena de
perdimento; g) As mercadorias foram destruídas pela Receita Federal. 7) Verifica-se que a Receita
Federal do Brasil, ao que tudo indica, efetuou a destruição das mercadorias apreendidas e para
as quais foi aplicada a pena de perdimento, seguindo os critérios e condições para a destinação
das mercadorias estabelecidas pela  Portaria  RFB nº  3010,  de 29 de junho de 2011,  com as
alterações posteriores, de modo que a identificação da origem e/ou procedência estrangeira das
mercadorias e sua introdução no país irregularmente, em desacordo com a legislação vigente, já
foram  formalizadas  nos  diversos  documentos  constantes  dos  autos.  8)  Assim,  presentes
elementos suficientes da materialidade e autoria delitivas, bem como considerando a possibilidade
de obtenção de novos documentos relacionados aos fatos junto à Receita Federal do Brasil ' RFB,
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deve-se prosseguir na persecução penal. 9) Não homologação do arquivamento. Devolução dos
autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se à Procuradora oficiante, se for o
caso, que, com fundamento em sua independência funcional,  requeira a designação de outro
membro para tanto.

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

037. Expediente: 1.13.000.001778/2021-65 - Eletrônico Voto: 5376/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 8.510,70. Pessoa jurídica com 1
(uma) reiteração anterior com tributos iludidos calculados em R$ 4.578,80.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

038. Expediente: JF/CE-0800902-53.2021.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4958/2021 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência de crime contra o Sistema Financeiro Nacional por parte de
empresa de marketing digital. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). Decisão do
Superior  Tribunal  de  Justiça  que  identificou  apenas  a  suposta  existência  de  crime  contra  a
economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) em caso com o envolvimento de empresa do
mesmo  'grupo'.  Aplicação  do  enunciado  nº  498  da  súmula  do  supremo  tribunal  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: JF-RJ-5057896-09.2021.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 5184/2021 Origem: GABPR49-MCPA - MARTA
CRISTINA  PIRES  ANCIÃES
MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I e § 3°, do CP. Supostas
irregularidades na venda de imóvel do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida '
PMCMV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). A negociação irregular é
passível de medidas administrativas a serem adotadas pelo agente financeiro, qual seja, a Caixa
Econômica Federal  (Lei  11.977/2009,  arts.  6º-A,  §  5º,  III  e  § 6º),  como a perda do subsídio,
resultando na cobrança integral e à vista do valor parcelado, quebra de contrato e retomada do
imóvel. Não há notícia de eventual fraude na obtenção do financiamento. No caso, a vítima afirma
que a propaganda, as tratativas e a própria assinatura do financiamento falso teriam se dado sem
a  participação  de  qualquer  funcionário  da  Caixa  Econômica  Federal  '  CEF  e  fora  das
dependências daquela instituição financeira. Interesse, na hipótese, que recai sobre o particular
beneficiário do imóvel  ou daqueles envolvidos com a venda irregular.  Ausência  de ofensa ao
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patrimônio  da  Caixa  Econômica  Federal,  que atua  apenas como agente  financiador  junto  ao
programa. Precedentes do STJ (Terceira Seção: AgRg no CC 134.009/MG, DJe 16/03/2015) e da
2ª  CCR  (Processo  n°  1.23.000.001573/2018-38,  Voto  n°  7896/2018,  Sessão  n°  731,  de
10/12/2018, unânime; Processo n° 1.25.006.000304/2016-68, Voto n° 6277/2017, Sessão n° 684,
de 14/08/2017, unânime). 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).

040. Expediente: 1.13.000.002087/2021-89 - Eletrônico Voto: 5204/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada pela SUSAM. Relato de suposto
abuso sexual de adolescente da etnia Ticuna, internado no ICAM - Instituto de Saúde da Criança,
atribuído ao tio e acompanhante do menor. Narra que o paciente é neuropata e possui doença
crônica (cardiopatia) desde o nascimento, não interage e nem verbaliza. Afirma que a equipe de
técnicos de enfermagem do período noturno do dia 14/10/2021 presenciou o tio do menor sobre
este, embaixo do cobertor, praticando movimentos suspeitos. O fato foi informado à administração
do hospital no dia seguinte. A administração do ICAM afastou o representado do contato com o
menor, todavia a família se recusa a acompanhar o adolescente, que está sendo assistido pela
equipe  de enfermagem.  Menciona  que a CASAI  foi  informada acerca  da situação.  Diante  da
gravidade dos fatos e de eventual cometimento de crime contra a dignidade sexual de vulnerável,
o expediente foi remetido do Núcleo Cível para providências no âmbito do Núcleo Criminal. Em
pesquisa  efetuada  no  Sistema  Único  e  Aptus  foi  localizado  registro  de  que  os  fatos
supramencionados no âmbito cível/6ª CCR está sendo apurado pela NF º 1.13.000.002085/2021-
90. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A competência da Justiça Federal justifica-se somente
quando  a  questão  versar  acerca  de  disputa  sobre  direitos  indígenas,  incluindo  as  matérias
referentes à organização social  dos índios,  seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem
como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI,
e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). No caso, evidencia-se que o ilícito penal em apuração
não afeta direitos indígenas de modo coletivo. 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.  Necessária  ciência  à  6ª  Câmara
(Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições, cientificando-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
voto do(a) relator(a).

041. Expediente: 1.13.000.002167/2021-34 - Eletrônico Voto: 5165/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por grupo ambiental noticiando que membros de uma
família  foram agredidos  por  terem sido  acusados de sequestro,  estupro  e  homicídio  de  uma
criança  dada  como  desaparecida  na  região.  Além  das  agressões,  o  grupo  relata  que  a
embarcação  da  vítima  foi  queimada  como  forma  de  represália.  Após  os  fatos,  a  menina  foi
localizada dentro da própria residência, escondida da mãe. Revisão do declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se do relato a possível prática dos crimes de exercício
arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), lesão corporal (CP, art. 129) e dano (CP, art. 163) c/c
art.  29 do CP,  todos em detrimento de particulares.  Conforme ressaltado pelo  Procurador da
República oficiante,  'o  fato  de a  embarcação pleiteada  ter,  supostamente,  sido  queimada em
águas brasileiras pertencentes à União não é circunstância suficiente,  por si  só, para atrair  a
atribuição federal para a persecução, uma vez que não foram vislumbrados indícios de lesão ou
ameaça de lesão a bens, direitos ou serviços da União'. Ausência de elementos de informação
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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).

042. Expediente: 1.18.000.001784/2021-36 - Eletrônico Voto: 5103/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  por  particular  comunicando  a  prática  do  crime  de
extorsão (CP, art. 158), por integrantes do MST, em que os favorecidos seriam dirigentes e/ou
servidores do INCRA. Inicialmente, o procedimento foi instaurado pelo NCC da PR/GO que, após
investigação,  deliberou  pelo  seu  arquivamento  por  não  vislumbrar  a  participação  de  servidor
público federal do INCRA nos fatos relatados. Análise quanto aos fatos remanescentes. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não se extrai da narrativa elementos que
indiquem lesão à bens, serviços ou interesses da União. Possível prática de crime restrito aos
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

043. Expediente: 1.25.000.001593/2021-30 - Eletrônico Voto: 5155/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  prática do crime de uso de documento falso (CP,  art.  304)  junto ao
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) do Pará, no ano de 2012. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Aplicação da Súmula nº 546 do STJ: 'A competência
para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou
órgão ao qual  foi  apresentado o documento público,  não importando a qualificação do órgão
expedidor.' 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 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: 1.26.000.003656/2021-55 - Eletrônico Voto: 5150/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  efetuada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
noticiante relata ter sido vítima de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX), através de programa de investimentos 'que prometia lucros diários de 3% ao dia e saques dos
rendimentos a cada semana, desde que um valor mínimo fosse atingido'. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Fraude  conhecida  como  'pirâmide  financeira',  que
envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que
qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Fato narrado que não aponta qualquer
relacionamento  com  criptomoedas.  Conduta  que  não  caracteriza  crime  contra  o  Sistema
Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça  Federal.  Incidência  do
Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
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ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular).
Precedentes  STJ:  HC  293.052/SP,  Quinta  Turma,  DJe  13/02/2015;  CC  121.146/MA,  Terceira
Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

045. Expediente: 1.30.001.000691/2021-80 - Eletrônico Voto: 5266/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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 possíveis  movimentações
financeiras atípicas envolvendo pessoa física. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
' 2ª CCR). Segundo consta do relatório, o investigado seria acusado de chefiar milícia e ordenar
homicídios na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, motivo pelo qual teria sido preso no final do
ano de 2020. 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).

046. Expediente: 1.30.001.001527/2021-90 - Eletrônico Voto: 5248/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento, pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), de Relatório de Inteligência Financeira que relata informações espontâneas
encaminhadas  por  autoridade  estrangeira.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual considerando que 'o Relatório não provém de fontes nacionais obrigadas pela
Lei 9.613/1998, mas de unidade de inteligência financeira estrangeira que, de todo modo, impõe
limites ao uso da informação' e a existência de registros criminais do representado perante a
Justiça Estadual. Revisão (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A 2ª CCR/MPF, em sua 201ª Sessão de
Coordenação,  de  25/10/2021,  à  unanimidade,  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder consulta a respeito do tema, de onde se extrai
a  seguinte  ementa:  'COORDENAÇÃO.  CONSULTA.  RELATÓRIOS  DE  INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA  ENCAMINHADOS  PELO  COAF.  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  ENVOLVENDO
CONTAS NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE JUNTADA EM PROCEDIMENTO. PRODUÇÃO DE
RELATÓRIO PELA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA SPPEA.  POSSIBILIDADE. 1.  Os RIFs
enviados pelo COAF, que descrevam operações financeiras envolvendo contas no exterior, nos
quais  constam vedação  de  juntada  do  documento  em processos  judiciais  ou  procedimentos
formais, podem ser transformados em relatório de análise pelas unidades descentralizadas da
SPPEA, conforme dispõe seu regimento interno. 2. O relatório de análise produzido descreve as
pessoas envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior. Os valores envolvidos e o número
da conta não são incluídos no relatório. 3. Após o envio de cópia do relatório de análise para a
distribuição de procedimento, o RIF é devidamente arquivado como sigiloso no Sistema Único. 4.
O RIF proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório de inteligência' e que traz
indícios de crime, pode justificar a instauração de notícia de fato, conforme dispõe disposto nos §§
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1º e 2º do art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017.' No caso em análise, cópia dos autos já foi
encaminhada  à  Polícia  Federal  para  conhecimento  e  possível  uso,  como  informação  de
inteligência (sob sigilo),  em futuras investigações, o que torna injustificável prosseguimento do
presente feito no âmbito do Ministério Público Federal.  Considerando a existência de registros
criminais  do representado perante a  Justiça Estadual,  prudente é  a remessa do Relatório  de
Inteligência  Financeira  ao  Ministério  Público  Estadual  para  conhecimento  e  providências  que
entender pertinentes. 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).

047. Expediente: 1.30.001.004513/2021-28 - Eletrônico Voto: 5177/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
noticiante relata, em síntese, ter se inscrito em curso livre de psicanálise, em que 'o presidente,
utilizando-se de ferramentas psicológicas, acessa informações das pacientes para aplicar golpes
financeiros'.  Revisão  do  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR/MPF).  Possível
exercício ilegal de profissão (art. 47 do DL 3.688/41) ou crime de estelionato entre particulares.
Não se extrai da narrativa elementos que indiquem lesão à bens, serviços ou interesses da União.
Possível prática de crime restrito aos particulares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

048. Expediente: 1.34.001.004257/2021-20 - Eletrônico Voto: 5126/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

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

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

049. Expediente: 1.34.001.010064/2021-16 - Eletrônico Voto: 5151/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Responsável por empresa
privada,  entre  março  de  2018  e  maio  de  2019,  teria  descontado  da  folha  salarial  de  seus

31/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

empregados  valores  sob  as  rubricas  de  contribuição  negocial  e  contribuição  assistencial,  no
entanto,  sem repassá-los  ao  respectivo  sindicato  representante  da  categoria  profissional  dos
empregados na base territorial de São Paulo/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 '  2ª CCR).  Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-tributária  de contribuição
parafiscal,  o  desvio  ou  não  pagamento  da  contribuição  sindical  compulsória  não  atrai  a
competência  da  Justiça Federal,  nos  termos da Súmula  nº  222 do STJ ("Compete  à  Justiça
Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.").
Inexistência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  suas  entidades.
Precedente do STF: Tribunal Pleno, ACO 1953 AgR, Min. Ricardo Lewandowski, DJ 19/02/2014.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  investigação.  Eventual  lesão  a  particulares.  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: 1.34.001.011028/2021-61 - Eletrônico Voto: 5314/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade documental e uso de documento falso (CP, art. 298
c/c art. 304). Manifestação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando
que o investigado (enfermeiro e servidor público de Secretaria do Estado de São Paulo) teria
emitido atestados médicos falsos e apresentado aos seus empregadores. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante
'as condutas criminosas narradas são atribuídas a servidor público vinculado ao Estado de São
Paulo e atentam contra  interesses desta Unidade da Federação, de empresas privadas e de
particulares'. Aplicação da Súmula 546 do STJ: 'A competência para processar e julgar o crime de
uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o
documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.' Fatos narrados que não
evidenciam lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

051. Expediente: 1.04.000.000239/2021-18 - Eletrônico Voto: 5360/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª
REGIÃO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  CONDUTA  HOMOFÓBICA  NA  INTERNET.
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).  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL  E  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  A  SER  DIRIMIDO  PELO  CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina de representação a respeito da possível
prática de conduta homofóbica na internet. Segundo a notícia, o atual Prefeito do município de
Criciúma/SC,  no  exercício  do  ofício  e  no  desempenho  da  função  pública,  teria  proferido
declaração de cunho homofóbico durante discurso realizado em um vídeo difundido em suas
redes sociais. 2) A Procuradora Regional da República, considerando que 'a conduta relatada foi
imputada a ocupante do cargo de chefe do Poder Executivo do Município de Criciúma/SC, no
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exercício e em razão desse cargo, inexistindo bem, interesse ou serviço da União que, em tese,
tenha sido atingido' e que 'a Convenção Interamericana contra Todas as Formas de Intolerância e
Discriminação,  que  prevê  expressamente  o  compromisso  de  punir  condutas  intolerantes  ou
discriminatórias  fundadas,  entre  outros  aspectos,  em  sexo,  orientação  sexual,  identidade  ou
expressão de gênero, conforme consulta realizada em 02.12.2021, ainda não foi ratificada pelo
Brasil', sendo, portanto, da atribuição do Ministério Público Estadual a persecução penal no caso
em análise, suscitou o presente conflito negativo de atribuições diretamente ao Conselho Nacional
do Ministério Público ' CNMP, remetendo os autos previamente à 2ª CCR/MPF. 3) 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. 4) 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.  5)  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). 6) Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses
da União (CF, art. 109, inciso IV). 7) Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  8)  Precedentes  2ª  CCR:
Processo  n°  1.34.001.004731/2021-13,  811ª  Sessão  de  Revisão  '  08/06/2021,  unânime;
Procedimento  n°  1.26.000.001701/2020-56,  Sessão  n°  801,  de  08/03/2021,  unânime;  e
Procedimento  nº  1.30.001.000149/2020-46,  Sessão  nº  761,  de  10/02/2020,  unânime.  9)
Manutenção do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 10) 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).

052. Expediente: 1.33.003.000352/2021-71 - Eletrônico Voto: 5359/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª
REGIÃO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão a respeito
da possível prática de conduta homofóbica na internet. Segundo a notícia, o atual Prefeito do
município  de  Criciúma/SC,  no  exercício  do  ofício  e  no  desempenho da  função  pública,  teria
proferido declaração de cunho homofóbico durante discurso realizado em um vídeo difundido em
suas redes sociais. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de Santa
Catarina. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para homologação, nos termos do Enunciado n° 32.
É certo que esta Câmara Criminal tem entendido que diante da ausência de tratado internacional
sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e
julgar casos sobre o tema. Ocorre que na presente hipótese foi verificada a existência da NF nº
1.04.000.000239/2021-18,  também autuada na PRR/4ª  Região,  para  apurar  os  mesmos fatos
noticiados nestes autos, tendo sido suscitado conflito negativo de atribuições entre o Ministério
Público  Federal  e  o  Ministério  Público  do  Estado  de  Santa  Catarina  que  primeiro  recebeu a
notícia-crime e, assim, o referido procedimento foi encaminhado à 2ª Câmara para análise do
conflito, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Nesse contexto, diante da existência de outro
procedimento  investigatório  com idêntico  objeto,  em fase  mais  avançada,  o  arquivamento  do
presente  feito  é  a  medida  que  se  impõe,  com  a  aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Recebimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR)  como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a).
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053. Expediente: 1.35.003.000070/2021-08 - Eletrônico Voto: 5129/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PROPRIÁ-SE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  PRATICADOS  CONTRA  INTEGRANTES  DE
COMUNIDADE  QUILOMBOLA.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  EM  FAVOR  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE FORMA
COLETIVA. INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO PELA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DO  COLEGIADO.  REMESSA  AO
CONSELHO INSTITUCIONAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada em
Sala de Atendimento ao Cidadão por liderança quilombola de Lagoa dos Campinhos, território
quilombola situado em Amparo do São Francisco/SE,  noticiando possíveis  crimes ambientais,
além da seguinte narrativa: 'A comunidade também vem sofrendo abusos por parte de um servidor
da  fazenda  J.,  do  proprietário  J.E.A.,  onde  está  apreendendo  os  animais  (bovinos)  da
comunidade, deixando os mesmos com fome e sede, onde se pede uma fiança de R$ 100,00 por
cada cabeça do gado'. 2. O Procurador da República oficiante determinou a autuação de Notícia
de Fato vinculada à 4ª CCR para a apuração dos crimes previstos na Lei nº 9.605/98 e promoveu
o declínio de atribuições parcial em favor do Ministério Público Estadual, no que diz respeito às
condutas  envolvendo  a  apreensão  e  exigência  de  dinheiro  para  entrega  de  animais  de
particulares, conduta que, em tese, caracterizaria os crimes dos arts. 168, 158 e/ou 146 do Código
Penal.  3.  Os  autos  foram encaminhados  à  2ª  CCR  para  revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 4. A matéria foi devidamente examinada por este Colegiado, que, na
828ª Sessão de Revisão, de 08/11/2021, à unanimidade, deliberou pela Não homologação do
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-
se  ao  Procurador  da  República  oficiante,  se  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. 5. Recurso interposto
pelo  Procurador  da  República  ressaltando,  sobretudo,  a  improcedência  da  afirmativa  de  que
'equipara-se a comunidade quilombola aos indígenas, para os quais a competência da Justiça
Federal  justifica-se  quando  a  questão  versar  acerca  de  disputa  sobre  direitos  indígenas'.  6.
Manutenção da decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, proferida na 828ª Sessão de
Revisão, de 08/11/2021, à unanimidade, por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos: 'De
início, cumpre ressaltar que equipara-se a comunidade quilombola aos indígenas, para os quais a
competência da Justiça Federal  justifica-se quando a questão versar acerca de disputa sobre
direitos  indígenas,  incluindo  as  matérias  referentes  à  organização  social  dos  índios,  seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes: STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção,  DJe  01/08/2013;  CC 159.655/MG,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 27/04/2020;
STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006. No caso
dos autos, em princípio, com o que foi noticiado, verifica-se que a apreensão de bovinos vem
sendo  praticada  de  forma  generalizada  contra  a  'comunidade',  ocasionando  lesão  a  direitos
sociais de forma coletiva da comunidade quilombola, formada por pessoas humildes e de pouca
instrução, fazendo surgir o interesse da União na apuração dos fatos. Precedentes da 2ª CCR:
1.14.000.001704/2021-91, 817ª Sessão de Revisão, em 09/08/2021, por unanimidade; e SR/DPF/
MG-01847/2019-INQ, 801ª Sessão de Revisão,  em 08/03/2021, por maioria.'  7.  Remessa dos
autos ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente para julgar o
recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 165, de 06/05/2016. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  com  manutenção  integral  da  deliberação  da  2ª  Câmara,  remetendo-se  os  autos  à
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a).
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Homologação de Arquivamento

054. Expediente: JF-AL-0800123-35.2020.4.05.8003-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5368/2021 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTONIO  GONCALVES
DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática do crime previsto no art.  171,  § 2º, do CP.
Comunicação de que o investigado recebeu indevidamente valores provenientes do Programa de
Aquisição de Alimentos ' PAA, no Município de Ouro Branco/AL, uma vez que a quantidade de
leite entregue e efetivamente beneficiado foi inferior à quantia total paga no âmbito do programa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que em reunião ocorrida em
20/08/2021,  colheu-se  a  confissão  do  investigado  e  foi  devidamente  firmado  acordo  de  não
persecução penal entre as partes, que já foi inclusive submetido à apreciação/homologação do
Juízo competente sob o n° 0800858-34.2021.4.05.8003, não havendo mais necessidade de se
manter  o  presente  procedimento  em  trâmite.  Medidas  cabíveis  já  devidamente  tomadas.
Inexistência  de  providências  a  serem  adotadas  no  presente  procedimento.  Homologação  do
arquivamento.

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

055. Expediente: JF-AL-0800567-74.2020.4.05.8001-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5185/2021 Origem:  GABPRM4-BJRLL  -
BRUNO  JORGE  RIJO  LAMENHA
LINS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto cometimento de coação no curso do processo,
ilícito previsto no Art. 344 do Código Penal. Tem-se como base reclamação trabalhista em que o
autor teria supostamente sofrido coação no curso do processo por pessoas ligadas à empresa ré
da citada reclamação e desistido de prosseguir com a lide. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Em maio de 2021, a
Polícia Federal realizou a oitiva da suposta vítima que declarou: 'QUE decidiu desistir por sua
própria vontade; QUE não foi coagido nem ameaçado por ninguém; QUE apenas considerou que
não  era  oportuno  o  prosseguimento  da  ação;  QUE,  como  foi  orientado  pela  secretária  do
advogado, achou que a situação estaria resolvida; QUE o advogado não lhe telefonou para saber
mais detalhes da desistência; QUE acredita que houve um mal entendido do advogado em supor
que  o  declarante  estivesse  sob  ameaça  da  sua  ex-empregadora;  QUE  JAMAIS  aconteceu
qualquer  ameaça;  QUE tanto  não  foi  ameaçado  por  ninguém que continua  morando  no  seu
mesmo endereço; QUE tudo não passou de um grande mal entendido'. Ausência de materialidade
delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

056. Expediente: JF-BA-1015403-20.2020.4.01.3300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5264/2021 Origem:  GABPRM001-ESS  -
ELIABE SOARES DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no artigo 171, § 3º c/
c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da apresentação de nota fiscal falsa para
justificar  o recebimento de indenização do Programa de Garantia  da Atividade Agropecuária  '
PROAGRO. Consta na referida comunicação do BACEN que o investigado utilizou nota fiscal
inautêntica,  emitida por empresa não habilitada para o  fornecimento de insumos agrícolas.  O
pedido foi negado pelo BNB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). No caso, o
investigado apresentou perante o Banco do Nordeste, nota fiscal no valor de R$ 9.750,01, emitida
por empresa que atua no ramo de vendas de materiais agrícola e de construção, a fim de obter
recursos do PROAGRO. Ocorre que a referida empresa não é habilitada para o fornecimento de
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insumos agrícolas, produtos descritos no documento fiscal. Em razão de tal constatação, foram
negados  os  recursos  pleiteados  pelo  investigado.  Ouvido  perante  a  autoridade  policial,  o
investigado afirmou que comprou os produtos agrícolas na empresa e apresentou o documento
fiscal ao Banco do Nordeste e que não sabia que a nota fiscal possuía irregularidade. Não há
elementos mínimos a indicar que o investigado tenha agido com a intenção de induzir em erro o
Banco do Nordeste do Brasil  mas, ao contrário, restringiu-se a apresentar um pleito perante o
banco,  que  negou a  concessão do  recurso  pleiteado.  Evidente  ausência  de  conduta  dolosa.
Materialidade não demonstrada. Homologação do arquivamento.

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

057. Expediente: JF/BG-1002267-74.2021.4.01.3605-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5251/2021 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto à Agência dos Correios em Canarana/MT, no
dia 08/10/2018. CP, art. 155). Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, a
EBCT apurou por meio de sindicância a responsabilidade administrativa de um empregado, em
razão do descumprimento de normas e orientações de segurança, que ao final foi demitido por
justa causa. Verifica-se dos autos que o sistema de CFTV não estava gravando, razão pela qual
não foi possível obter imagens da operação, contudo, constatou-se que os criminosos acessaram
o interior da unidade sem arrombar nenhuma das portas e janelas da unidade e sem danificar o
cofre, por meio da utilização da senha pessoal do gerente titular. Apesar dessa constatação, a
investigação não colheu elementos concretos aptos a indicar a autoria do delito ou a participação
do ex-empregado de forma clara, deixando a autoridade policial de indiciar qualquer suspeito.
Conforme  ressaltado  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  'os  elementos  de  informação
arrebanhados no IPL são consideravelmente frágeis para a formação da opinio delicti, pautados
tão somente nas suposições de uma possível participação do ex-empregado dos Correios, J.C.,
mas que nada demonstram, de maneira inequívoca, o seu envolvimento na prática da infração
penal'. Ultrapassados 3 (três) anos da data dos fatos, não houve apresentação de novas provas
capazes de fundamentar uma denúncia. Aplicação do Enunciado nº 71 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).

058. Expediente: JF/CRI/SC-5003579-
37.2020.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 5202/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º) praticado
contra o INSS, diante de suposta fraude empregada para a obtenção de benefício de pensão por
morte. Segundo consta nos autos, M.A.S., colega de trabalho de S.N.M., encaminhou, através da
Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal, documentação também remetida
ao INSS na qual relata que J.J.M., na data do óbito de S., estava separada há mais de três anos e
convivia em união estável com G.J.D., ressaltando que antes de falecer, S. morava com a mãe.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram  comprovados.  A  investigada  relatou  ter  convivido  por  20  anos  com  o  beneficiário,
entretanto, diante das condutas violentas, do consumo exacerbado de álcool e uso de drogas, o
relacionamento era conturbado e marcado por separações e reconciliações, até que, no período
em  que  este  estava  internado  em  clínica  de  reabilitação,  a  investigada  manteve  um
relacionamento extraconjugal,  que não perdurou.  Esclareceu,  ainda,  que apenas dormiam em
quartos distintos, diante das agressões que sofria, ressaltando que era a responsável por fazer as
internações  do  marido  em  clínicas  de  reabilitação.  Assim,  infere-se  que  a  investigada  e  o
beneficiário conviveram maritalmente por longo período e as informações e circunstâncias sobre o
fim  do  relacionamento  são  controvertidas  e  insuficientes  para  confirmar  a  prática  delitiva.
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Homologação do arquivamento.

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

059. Expediente: JF-JAL-5000419-70.2020.4.03.6124-
IP - Eletrônico 

Voto: 5182/2021 Origem:  GABPRM1-CARJ  -
CARLOS  ALBERTO  DOS  RIOS
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 304 c/c o artigo 299, ambos do
Código Penal, supostamente praticado pelo investigado, o qual teria feito uso de relatórios de
comparecimento supostamente falsos, emitidos por entidade de abrigo de idosos, na tentativa de
comprovar o cumprimento de penas de prestação de serviço à comunidade referente a execuções
penais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos
narrados  não  foram  comprovados.  A gerência  e  os  responsáveis  pelo  acompanhamento  e
fiscalização do cumprimento de pena de prestadores de serviços na instituição informaram que o
apenado,  ora  investigado,  prestava  serviços  externos e  internos,  conforme a necessidade da
instituição. O mesmo foi atestado pelo próprio investigado. Registre-se, ainda, que as decisões
que determinaram o início de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
não especificaram dias e horários para comparecimento à instituição designada, nem a forma de
fiscalização  do  cumprimento da pena,  razão  pela  qual  não se tinha,  ao que tudo indica,  um
controle efetivo sobre a frequência do apenado na instituição. Por outro lado, não há provas que
apontem que os atestados de frequência juntados nas execuções penais foram confeccionados
fraudulentamente pelo investigado em conluio com os dirigentes da instituição, mediante inserção
de declarações inverídicas com o objetivo de deixar de cumprir ou abreviar o cumprimento das
penas  impostas.  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).

060. Expediente: JF-MBA-0005166-23.2016.4.01.3901-
IP - Eletrônico 

Voto: 5258/2021 Origem:  GABPRM1-AALO  -  LUÍS
EDUARDO  PIMENTEL  VIEIRA
ARAÚJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado instaurado em 20/10/2016 pela Polícia Federal em Marabá com o
objetivo  de  apurar  a  suposta  prática  dos  delitos  previstos  no  art.  2º,  §  1°,  I  e  IV,  da  Lei  nº
13.260/2016, c/c art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 163, parágrafo único,
III, do Código Penal, c/c art. 251, § 2º, do Código Penal. De acordo com a Portaria de instauração,
no dia 18/10/2016, por volta das 08h00, a ponte ferroviária localizada no km 694 da Estrada de
Ferro Carajás foi alvo de atentado terrorista com o emprego de explosivos, o que lhe causou
diversos danos estruturais e provocou a paralisação das operações ferroviárias de transporte de
passageiros  e  de  cargas.  A  companhia  de  mineração  apontou  a  existência  de  suposta
"organização criminosa e terrorista" que estava lhe exigindo o pagamento de milhões de reais, sob
pena de praticar novos atentados contra os linhões de transmissão de energia localizados em
suas propriedades. Informou, na ocasião, os números telefônicos que estavam sendo utilizados
para a prática de tais ameaças, indicando duas pessoas que, em tese, seriam os principais líderes
da referida organização criminosa, o que se depreendeu de sua relação com a associação local
dos trabalhadores e trabalhadores rurais lavradores da terra e com o fato de que, poucos dias
antes dos fatos, a companhia mineradora ter frustrado diversas tentativas de invasão praticadas
pela citada associação e ajuizado ações penais privadas contra um dos indicados. Realizadas
diversas diligências pela Polícia Federal. Promoção de arquivamento considerando não existirem
elementos probatórios mínimos que comprovem que o investigado W.S.N.F.  foi  o responsável
pelos fatos investigados e por não haver mais diligências úteis a se realizar no presente momento.
Recurso  apresentado  pela  companhia  mineradora  por  entender  provada  a  materialidade  e
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presentes indícios suficientes da autoria delitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  A análise  dos  elementos  contidos  nos  autos  revela  a  fragilidade  dos  indícios  da  autoria
delitiva, sequer sendo certa a identidade do principal suspeito. Além disso, ultrapassados mais de
5 anos da data dos fatos, a pessoa que poderia esclarecer se referido indivíduo suspeito se trata
de "Negão", não foi localizada para que pudesse ser ouvida. 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).

061. Expediente: JF-MOSSORO-0801957-
09.2021.4.05.8401-IP - Eletrônico 

Voto: 5247/2021 Origem:  GABPRM1-EMF  -
EMANUEL DE MELO FERREIRA

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

Ementa: Possível prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista a notícia de que o
investigado teria ingressado no curso de Medicina na UFERSA, em 2016, utilizando-se das cotas
destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, indevidamente. Revisão
do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pelo disposto na Lei nº 12.711/12,
utilizado pela norma editalícia, o critério para que se possa usufruir do sistema de cota racial no
processo seletivo é puramente a autoidentificação por meio da autodeclaração do candidato. Á
época do ingresso do candidato  não havia Comissão de Heteroidentificação na instituição de
ensino,  inexistindo,  assim,  outro  requisito  para  ingresso  pelo  sistema  de  cotas.  Ausência  de
critérios objetivos no momento da escolha para determinação da identidade racial do investigado.
Subjetividade do conceito 'raça'. Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Dolo na
conduta  não  evidenciado.  Atipicidade  da  conduta.  Precedentes  da  2ª  CCR:
1.30.005.000382/2020-99  e  1.30.005.000402/2020-21,  777ª  Sessão  Ordinária,  de  03/08/2020,
unânimes,  1.22.000.001985/2020-20,  781ª  Sessão  Ordinária,  de  21/09/2020,  unânime  e
1.19.000.001030/2020-68,  811ª  Sessão Ordinária,  de 08/06/2021,  unânime.  Carência  de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

062. Expediente: JF/PE-0800430-10.2021.4.05.8308-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5253/2021 Origem:  GABPRM3-TASN  -
TICIANA  ANDREA  SALES
NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de estelionato majorado (art.  171,  §3º,  do Código
Penal). Relato de que a investigada recebia o benefício do bolsa-família, no valor de R$ 75,83
mensal, desde 2009, porém, durante os anos 2013/2014, seu filho se mudou para a cidade de
Petrolina/PE  para  estudar  na  Universidade  de  Pernambuco  (UPE)  e  trabalhar  na  área  de
informática, deixando, assim, de residir na casa da investigada. Nesse meio tempo, o filho da
investigada  também atingiu  a  maioridade.  Considerando  essas  circunstâncias  o  benefício  foi
considerado irregular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos,
a investigada teria recebido o valor de forma indevida, conforme os critérios administrativas, no
montante de R$ 910,00. Nota-se que os valores por ela recebidos eram ligados a membro, à
época menor de idade, contudo, o próprio sistema do CADúnico verifica a maioridade e, de forma
automática, realiza o decréscimo dos valores recebidos. Inexistência de indícios de fraude por
parte da investigada. Verifica-se, ainda, que a investigada é de origem simples e rural, não sendo
possível depreender de suas declarações o dolo em sua conduta, uma vez que, no seu entender,
o benefício estava regular por conta de sua situação de miserabilidade financeira. Ausência de
dolo. Irregularidade administrativa passível de correção em outras instâncias. Homologação do
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/PSA-1001608-66.2020.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5365/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
CARLOS MOTTA NORONHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro  de  radiofrequência  (Lei  nº  9.472/97,  art.  183).  Apreensão,  pela  Polícia  Rodoviária
Federal, de rádio transmissor que se encontrava instalado em um caminhão, sem autorização da
ANATEL.  Potência  máxima  de  2,5  watts,  quando  configurado  na  frequência  de  26,975MHz.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Sistema que operava (ou estava configurado
para operar) na faixa denominada Serviço de Rádio Cidadão, de interesse restrito e exploração no
regime privado, atendendo apenas ao próprio usuário, sem indícios de prática comercial. Embora
o espectro de radiofrequências seja um bem limitado, as faixas reservadas à Radio do Cidadão
são  de  uso  comum.  Para  operar  equipamento  PX,  bastam  o  simples  cadastramento  e  o
pagamento  de  uma  taxa  anual.  Não  há  restrição  de  número  de  usuários  e  a  expedição  da
correspondente licença constitui  ato vinculado da ANATEL. Portanto,  desde que se mantenha
dentro  da  correspondente  banda,  o  agente  não  viola  o  privilégio  da  União  na  prestação  de
serviços de telecomunicação nem usurpa faixas de frequência de uso restrito. Malgrado escape
do controle formal do Poder Público, a conduta apreciada não vulnera, em seu aspecto material,
os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal.  Relato de apreensão de equipamento de reduzida
potência.  Hipótese  em que o  bem jurídico  tutelado  pela  norma  '  a  segurança  dos  meios  de
telecomunicações ' não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção  do  Direito  Penal.  Conduta  minimamente  ofensiva.  Incidência  dos  princípios  da
insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal. Orientação nº 30 da 2ª CCR. Ausência de
justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  Câmara:  Processo  n°
1001766-24.2020.4.01.3810, Sessão de Revisão n° 790, de 23/11/2020, unânime. Homologação
do arquivamento.

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

064. Expediente: JF-PT-0800521-60.2017.4.05.8205-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5186/2021 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de atos de gestão fraudulenta (art. 4º
da Lei nº 7.492/86) na administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Patos - PATOS PREV, entre os anos de 2006 e 2017, que teriam ocasionado danos
aos segurados, em complemento ao IPL 250/2008 que tramitou na Delegacia da Polícia Federal
em Patos/PB. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). O Procurador da República
encaminhou documentação referente ao citado procedimento para a Polícia Federal, requisitando
que fosse instaurado novo inquérito policial para apuração dos referidos atos. Diligenciando no
novo IPL instaurado,  o Setor  Técnico-Científico  (SETEC) da Polícia  Federal  produziu  o laudo
contábil-financeiro nº 927/2019, que, ao final concluiu que "' os desencaixes verificados no PATOS
PREV na compra de títulos do tesouro (subseção IL2) e os parcelamentos de receitas do PATOS
PREV apontados pelas auditorias da Previdência Social (subseção IIL3) não guardam relação
entre si. O primeiro tem origem na gestão de aplicações financeiras dos recursos já em posse do
Instituto e o segundo se vincula às receitas previstas e não realizadas nos meses de competência,
ocasionando recebimento mensais de valores fracionados dos originalmente previstos". Ausência
de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva  que  justifiquem  o  prosseguimento  das
investigações no momento. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

065. Expediente: JF-RJ-*INQ-5004461-
30.2020.4.02.5110 - Eletrônico 

Voto: 5254/2021 Origem: DICRIMJ/PRRJ - DIVISÃO
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/RJ

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  recusa,  retardamento  ou  omissão  de  dados
técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85, art. 10), por empresa
que teria deixado de atender as requisições da Procuradoria do Trabalho no Município de Itaguaí/
RJ expedidas nos autos de procedimento ministerial. Embora determinada a tramitação direta, os
autos  foram  remetidos  pelo  Juízo  para  análise  da  promoção  de  arquivamento  lançada  pelo
Procurador da República oficiante. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o
representante legal da empresa investigada informou que atendeu às requisições do MPT, embora
com um certo atraso no encaminhamento das respostas. No mesmo sentido, o MPT informou que
a referida  empresa  vem atendendo  às  notificações  expedidas  pelo  órgão  ministerial.  Não se
verifica dos autos a caracterização da desobediência. Nos termos do Enunciado nº 61/2ª CCR:
'Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de
funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual
civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento
caracteriza crime. O cumprimento da ordem, ainda que tardio, também afasta a tipificação e a
inexistência de prova quanto à ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la
caracteriza falta de justa causa.' 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).

066. Expediente: JF-SOR-5007690-75.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 5313/2021 Origem:  GABPRM3-RJCN  -
RUBENS  JOSE  DE  CALASANS
NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  eventual  recebimento  irregular  de  bolsa-família  pela
investigada  que  possuiria  duas  carteiras  de  trabalho  e,  enquanto  uma seria  usada para  seu
registro empregatício,  a outra seria  usada como forma de receber o bolsa-família de maneira
irregular,  caracterizando o crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram
confirmados. Em consulta ao INSS não foi constatada nenhuma irregularidade, sendo informado
que a investigada teve vínculo empregatício de julho de 2013 a novembro de 2017 e atualmente
tem vínculo empregatício desde março de 2019. A Secretária Nacional de Renda e Cidadania
(Senarc) informou que as atividades de cadastramento e atualização cadastral do Bolsa-família
são de competência da gestão municipal, além do que não houve benefício recebido de forma
irregular. 5. Na Informação de Polícia Judiciária foram confirmadas as informações prestadas pelo
INSS sobre os vínculos empregatícios. Ainda foram juntadas cópias do cadastro da investigada no
programa  bolsa-família,  realizado  em  07  de  março  de  2008.  A  Prefeitura  municipal  de
Sorocaba/SP informou que o benefício foi cancelado em março de 2020 após averiguação do
governo federal de que a investigada não mais se encaixava na renda do programa. Por fim, em
consulta à Gerência Regional do Trabalho, foi verificado que a investigada possuí apenas uma
carteira de trabalho, sendo que foi a mesma informada por ela no processo de obtenção do bolsa-
família.  Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva.  Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

067. Expediente: 1.13.000.001108/2019-24 - Eletrônico Voto: 5252/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  '  PIC instaurado a partir  de comunicações de operações
financeiras, relacionadas à candidata ao Governo do Estado do Amazonas, no pleito suplementar
de 2017, além de terceiros com os quais se relacionou direta ou indiretamente. As comunicações
de operações financeiras referem-se a movimentações a crédito, a débito e de provisionamento,
realizadas por 11 pessoas físicas e 21 pessoas jurídicas, no total de R$ 34.316.056,00. Dentre os
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motivos que levaram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ' COAF a encaminhar o
RIF ao Tribunal Superior Eleitoral ' TSE estavam: a) fragmentação de depósitos, em espécie, de
forma  a  dissimular  o  valor  total  da  movimentação;  b)  abertura,  movimentação  de  contas  ou
realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato e c)
realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou outro instrumento de
transferência  de  recursos  em  espécie,  que  apresentem  atipicidade  em  relação  à  atividade
econômica do cliente ou incompatibilidade com sua capacidade econômico-financeira. Ao receber
as informações advindas do TRE/RR a PRE/AM, manifestou pelo arquivamento do RIF, no que
concerne  a  prestação  de  contas  da  candidatura,  pois  as  contas  eleitoras  já  tinham  sido
aprovadas. Por outro lado, a PRE/AM determinou que fosse encaminhada cópia dos documentos
ao Núcleo Criminal da PR/AM, para adoção das providências cabíveis, pela possível prática dos
crimes da Lei nº 9.613/98. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora realizada
pesquisa ASSPA, não se identificou indícios de prática criminal anterior cujos valores busca-se
lavar com movimentações em contas da Eleição Suplementar de 2017 ou mesmo quando da
saída desses valores para terceiros. Como bem observou o Procurador da República oficiante, a
movimentação de altas quantias, acima de trinta milhões de reais, com as características citadas
pelo COAF não revela, por si só, prática de lavagem de capitais, exatamente porque sozinhos não
demonstram qualquer crime antecedente e 'não há nenhum indicativo de que os elevados valores
sejam oriundos de qualquer prática criminosa, mas sim de atividades empresariais lícitas de uma
das famílias mais ricas do Estado do Amazonas'. Além disso, considerando a possibilidade de que
tais  valores  não  tenham  sido  escriturados,  contabilizados  e  declarados  ao  Fisco  Federal  e
considerando o exposto na Súmula Vinculante nº 24, o MPF oficiou por 4 vezes a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Manaus, com cópia do RIFs, para saber o interesse fiscal da RFB no
caso  em  tela,  no  entanto  até  esta  data  não  resposta.  Ausência  de  elementos  mínimos  da
materialidade dos crimes de lavagem de capitais e de sonegação fiscal. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

068. Expediente: 1.14.002.000232/2021-30 - Eletrônico Voto: 5234/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.492/86.  Suposta
irregularidade na aplicação de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar  -  PRONAF,  obtidos  por  meio  de  financiamento  junto  ao  Banco  do  Nordeste  (BNB),
consistente na ausência de aplicação dos valores nas finalidades previstas em contrato ou em sua
aplicação em fins não previstos no instrumento de crédito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inciso IV). Segundo consta, a investigada obteve financiamento no valor de R$ 4.500,00,
tendo deixado de aplicar R$ 1.660,00 na finalidade prevista no contrato. Verifica-se que parte dos
recursos foram aplicados, em que pese as irregularidades de cunho administrativo quanto ao valor
restante. Não consta dos autos informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se
de  meio  fraudulento  para  obter  o  referido  financiamento,  tratando-se  o  fato  de  possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem  a  prática  de  conduta  criminosa,  no  caso
concreto.  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°
1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 1.24.000.001036/2018-
51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de
Revisão, de 12/12/2016. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

069. Expediente: 1.15.000.002846/2021-39 - Eletrônico Voto: 5267/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
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CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando possível
crime  contra  a  ordem  tributária,  consistente  na  suposta  prestação  de  informação  falsa  em
processo de compensação de tributos. Segundo consta, a empresa teria formulado pedido de
compensação  tributária  referente  ao  exercício  de  2016  apontando  créditos  que  não  soube
quantificar, limitando-se a indicar os valores que entenderia cabível. Revisão do arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos a possível existência de mera irregularidade fiscal que
resultou no não-reconhecimento de créditos apresentados para fins de compensação, a partir de
informações  prestadas  pelo  próprio  contribuinte.  Conforme  ressaltado  pelo  Procurador  da
República oficiante, 'o contribuinte pleiteou que a compensação de tributos também abrangesse
outras  verbas,  em  relação  as  quais,  por  não  haver  dispensa  de  contestar  e  recorrer  pela
Procuradoria  da Fazenda Nacional,  não poderiam ser  reconhecidas  como créditos  tributários,
razão pela qual a pretensão foi indeferida pela autoridade fazendária, não podendo portanto se
falar  em  dolo,  mas  mera  irregularidade  fiscal'.  Inexistência  de  indícios  de  fraude  contra  a
fiscalização tributária ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Contribuinte
sujeito a sanções administrativas para a correção e aplicação das normas adequadas. 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).

070. Expediente: 1.15.002.000040/2020-13 - Eletrônico Voto: 5315/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da comunicação da existência de indícios
de tentativa de fraude contra o INSS, objetivando o recebimento indevido de benefício assistencial
à  pessoa com deficiência,  em razão de incongruências no endereço e composição do grupo
familiar do requerente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou a
Procuradora  da  República  oficiante,  o  investigado  efetivamente  possui  enfermidade  mental
(retardo  mental  moderado  e  transtorno  mental  orgânico,  conforme  se  verifica  no  relatório  de
perícia médica constante nos autos),  além do que não houve qualquer prejuízo financeiro ao
INSS,  tendo  em  vista  que  o  requerimento  do  benefício  assistencial  foi  indeferido  tanto
administrativamente quanto em sede judicial. Ademais, de acordo com o Enunciado n° 77 da 2ª
CCR 'É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação ao crime de estelionato
em detrimento da União, cometido mediante o recebimento indevido de benefício assistencial,
quando (a) não haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade, ainda que a
renda familiar per capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de prestação de
informações falsas no momento do requerimento do benefício' (sem grifo no original). 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).

071. Expediente: 1.15.002.000070/2021-01 - Eletrônico Voto: 5238/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).
Obtenção fraudulenta de benefício de amparo social ao idoso. Segundo consta, o INSS identificou
que houve rasura no ano de nascimento da representada nos documentos de CTPS e certidão de
casamento civil apresentados para requerer o benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Embora existam indícios de autoria e materialidade, não se verifica a utilidade de
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um provimento jurisdicional eficaz, tendo em vista que a investigada conta, atualmente, com 81
anos de idade. Incluí-la no polo passivo de eventual ação penal, com a consequente realização de
todos os trâmites legais, não se justifica no presente caso. Ausência de interesse de agir por falta
de utilidade de aplicação da sanção ou outra medida penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª
CCR.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.13.000.003351/2020-11,  788  Sessão  de
Revisão, de 09/11/2020. Homologação do arquivamento.

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

072. Expediente: 1.16.000.003363/2021-14 - Eletrônico Voto: 5178/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Comunicação de que a investigada recebeu de maneira irregular benefício assistencial, ante a
constatação de que a renda mensal per capita do grupo familiar superou o limite de 1/4 do salário-
mínimo, em contrariedade ao contido no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art. 4º, inciso VI, do
Decreto  nº  6.214/2007. Revisão do arquivamento (art.  62,  IV,  da LC nº  75/93).  A beneficiária
deixou de comunicar ao INSS o aumento da renda familiar, mas a partir de simples conferência
por meio do CadÚnico, a autarquia foi capaz de revisar o benefício. Inexistência de indícios de
dolo. Entendimento do STF no sentido de que o critério delineado pelo art. 20, § 3º da Lei nº
8.742/1993 não é absoluto, já que não é apto para, por si só, caracterizar a existência ou não de
situação de miserabilidade. Aplicação do Enunciado n° 77 da 2ª CCR que dispõe: 'É cabível o
arquivamento de procedimento investigatório em relação ao crime de estelionato em detrimento
da União, cometido mediante o recebimento indevido de benefício assistencial, quando (a) não
haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade, ainda que a renda familiar per
capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de prestação de informações falsas no
momento  do  requerimento  do  benefício.'  Ausência  de  suporte  probatório  mínimo  capaz  de
justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

073. Expediente: 1.17.001.000164/2021-15 - Eletrônico Voto: 5154/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga a de trabalho escravo (art. 149 do
CP).  Relato de que particular  estaria submetendo idosa de 89 anos a condições de trabalho
degradantes, sem o pagamento de salários e sob jornada exaustiva. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  do  relatório  de  fiscalização  da  Secretaria  Municipal  de
Assistência Social de Presidente Kennedy que a suposta vítima se encontraria em bom estado e,
devido a sua idade avançada, realizava somente pequenas tarefas na casa da representada,
como cozinhar e lavar louças, sendo que a filha da idosa seria a responsável pelas tarefas mais
extenuantes. O Procurador do Trabalho oficiante no inquérito civil instaurado para apurar os fatos
promoveu  o  arquivamento  do  feito,  em  razão  da  inexistência  de  elementos  relacionados  a
condições  abusivas  ou  degradantes  de  trabalho,  havendo  apenas  possíveis  irregularidades
trabalhistas. Ausência de indícios de que a trabalhadora esteja submetida a trabalhos forçados,
jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho.  Inexistência  de fraude,  violência  ou
restrição de liberdade. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

074. Expediente: 1.18.001.000387/2021-37 - Eletrônico Voto: 5312/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de realizar tratativas visando a celebração
de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), com os investigados L.P.L. e F.A. de O., no
interesse do IPL nº 1006558-09.2019.4.01.3502, em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judiciária de
Anápolis/GO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que o ANPP em
questão foi devidamente celebrado entre as partes e levado à apreciação do Juízo competente,
não  havendo mais  necessidade de se  manter  o  presente  procedimento  em trâmite.  Medidas
cabíveis já devidamente tomadas. Inexistência de providências a serem adotadas no presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

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

075. Expediente: 1.18.001.000456/2021-11 - Eletrônico Voto: 5310/2021 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  expediente  encaminhado  pela  3ª  Vara  do  Trabalho  de
Anápolis/GO,  para  apurar  possível  conduta  criminosa  praticada  por  autora  de  Embargos  de
Terceiro  que teria  se  coligado  à  Executada  para  simular  a  alienação de  bem penhorado  em
execução proposta no Juízo Trabalhista. Promoção de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Conduta que se adéqua, em tese, ao tipo penal previsto no art. 179 do CP (fraude à execução).
Crime de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime
pelo  ofendido  (CP,  art.  179,  parágrafo  único).  Precedentes  da  2ª  CCR  (Processo  JF/PE-
080115114.2020.4.05.8302,  817ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/08/2021;  Procedimento  n°
1.22.020.000141/2021-12, 822ª Sessão Revisão, de 13/09/2021). Homologação do arquivamento.

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

076. Expediente: 1.18.001.000500/2021-84 - Eletrônico Voto: 5213/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir do recebimento de expediente da Delegacia de Polícia Federal em
Anápolis/GO, referente a representação anônima realizada em 02/08/2019, apontando suposto
"crime"  de  transporte  irregular  de  produtos  químicos  controlados/classificados,  atribuído  aos
responsáveis legais de pessoa jurídica privada, do ramo de transportes rodoviários. De acordo
com  a  representação,  o  transporte  das  cargas  químicas  ocorreria  de  forma  simulada,  de
Guarulhos/SP para Anápolis/GO, no meio da carga "lícita" transportada pela pessoa jurídica no
exercício de suas atividades empresariais. No âmbito da Polícia Federal, o feito foi autuado e as
diligências  preliminares  de  verificação  da  notícia-crime  foram  executadas  pela  Delegacia  da
Polícia Federal em Anápolis/GO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas
diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
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).

077. Expediente: 1.21.003.000181/2014-72 Voto: 5180/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar fraudes em empréstimos consignados em
aposentadorias  e  pensões  de  indígenas  das  aldeias  de  Japorã/MS  (aldeia  Porto  Lindo),  de
Juti/MS (aldeia Taquara) e de Tacuru/MS (aldeia Jaquapiré), envolvendo instituições financeiras. A
6ª CCR, em análise ao aspecto cível, deliberou pelo arquivamento do procedimento e remeteu a
questão  criminal  à  2ª  CCR  para  análise.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos ressaltando que 'em âmbito local não foi possível estabelecer uma linha
de investigação capaz de elucidar os meios utilizados ou os agentes envolvidos nas fraudes em
empréstimos  consignados  de  beneficiários  das  Aldeias  Taquara,  Porto  Lindo  e  Jaguapiré,
inviabilizando o trabalho que se pretendia realizar a partir da instauração deste procedimento'.
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As diligências empreendidas para elucidação dos
fatos revelaram que a) diversas dessas fraudes já foram objetos de operações policiais e inclusive
já  deram  causa  ao  ajuizamento  de  ações  penais;  b)  cerca  de  30  inquéritos  policiais  foram
instaurados pela  Polícia  Federal  em Naviraí/MS para  apurar  a  suposta  prática de estelionato
contra  o  INSS,  em que figurava  como investigado  o  advogado L.F.C.R.,  porém,  todos  foram
arquivados;  c)  no  município  de  Caarapó-MS,  encontra-se  em andamento  IPL instaurado  em
desfavor  de advogados,  em razão do grande número de interposição de demandas versando
sobre idêntica questão. Contudo, conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, 'em
que peses todos os esforços, até o presente momento se evidenciou tão somente as dificuldades
em traçar linhas investigativas coesas e que pudessem apontar os possíveis autores dos delitos,
visto que tais fraudes são sistêmicas e se devem sobretudo às falhas no processo de contratação
de linhas de crédito. Ou seja, somente foram possíveis devido à falhas ou fragilidades no ato da
averbação dos empréstimos consignados na folha de pagamento dos aposentados, sendo eles
indígenas ou não'. Fraudes esparsas e investigadas nos locais em que o levantamento de provas
foi  possível,  inexistindo,  neste  procedimento,  providências  adicionais  a  serem  adotadas.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

078. Expediente: 1.22.000.000844/2021-71 - Eletrônico Voto: 5111/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Suposta fraude no
recebimento de auxílio emergencial, custeado pela União e disciplinado pela Lei nº 13.982/2020.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, a representação narra a eventual
solicitação  irregular  do  auxílio  emergencial,  mas  sequer  houve  a  constatação  do  efetivo
pagamento.  Além  disso,  a  Polícia  Federal  já  adotou  as  providências  fixadas  no  item  2  da
Orientação 42 da 2ª CCR: 'Havendo indícios de ilegalidade na solicitação ou recebimento de
auxílio emergencial,  remeter a comunicação à Caixa Econômica Federal  para que a empresa
pública adote as providências cabíveis, instando-a, na remessa, a observar a necessidade de
revisão, cancelamento, estorno ou cobrança do pagamento indevido do auxílio, sem prejuízo da
documentação de detalhes da operação, como, por exemplo, logs de acesso, terminal de saque,
CPF  sacador,  etc;'  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).

079. Expediente: 1.22.000.002201/2021-61 - Eletrônico Voto: 5106/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
noticiante solicita a adoção de medidas para retirada de circulação de livro publicado por autor
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brasileiro  que  reúne  crônicas  sobre  as  dificuldades  vividas  por  crianças  homoafetivas,
aconselhando os pais a apoiar a criança em suas escolhas. Afirma, ainda, que a orientação sexual
deve ser vivida de forma saudável,  e não pela imposição da ideologia de gênero. Revisão do
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Não se extrai  do relato exposto a notícia da prática de
qualquer  crime  por  parte  do  autor  do  referido  livro,  tratando-se  de  mero  inconformismo  do
representante com a veiculação de material ' de compra facultativa ' sobre assunto que, no seu
entender,  é  impertinente.  Este  Colegiado,  tem entendido que em um Estado Democrático  de
Direito  '  que  se  pretende preservar  ',  a  liberdade de  expressão  e o  direito  de  critica  devem
prevalecer amplamente. As limitações ao referido postulado, por sua vez, somente devem ocorrer
em hipóteses extremas, o que não é o caso dos autos. Inexistência de elementos capazes de
indicar a prática de crime. Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

080. Expediente: 1.22.002.000062/2021-11 - Eletrônico Voto: 5156/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informações de que beneficiária
do Programa de Auxílio Emergencial do Governo Federal, instituído pela Lei 13.982/2020, teria
realizado doação no valor de R$ 410,45 à campanha eleitoral de candidato a vereador, no ano de
2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida, a investigada declarou 'que deu
entrada no pedido de auxílio por que houve queda nas vendas na sua mercearia, que é sua e de
seu esposo, em Santa Juliana; que a situação de dificuldades durou todo o ano de 2021, que
muita gente, que comprava a prazo, parou de pagar porque perdeu o emprego; que somente tem
um WV Voyage, que o FIAT Siena vendeu para o seu tio que continuou pagando a dívida do
financiamento; que a casa do casal é financiada [...]; que doou o valor para a campanha de seu
próprio  esposo,  que  foi  candidato;  que  o  valor  recebido  do  auxílio  foi  empregado  em  seu
comércio". O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 10%
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Contudo, não há nos
autos qual a renda declarada pela contribuinte. A simples constatação de que a investigada é
beneficiária  de  programa  social  e  realizou  doação à  campanha  eleitoral  de  seu  marido,  não
demonstra materialidade suficiente para a prática de conduta criminosa de estelionato, sobretudo
considerando que o valor doado (R$ 410,45) é abaixo de 10% do limite de isenção do imposto de
renda daquele ano, correspondente a R$ 28.559,70. Elementos de informações até então colhidos
não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Por fim, cumpre destacar que o Ministério
Público Eleitoral também promoveu o arquivamento no âmbito de suas atribuições considerando
não haver indícios de fraude. Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições desta 2ª
CCR/MPF.

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

081. Expediente: 1.22.005.000238/2021-13 - Eletrônico Voto: 5163/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato em ação previdenciária, em sua forma tentada (CP,
art. 171, § 3º c/c art. 14), praticado pela parte autora que pleiteava a concessão de aposentadoria
por idade, na qualidade de segurado especial (trabalhador rural). Segundo consta, o magistrado
considerou que não foi comprovado o exercício de atividade rural em regime de subsistência,
indicando, ainda, que a autora teria violado o princípio da lealdade processual, condenando-a,
assim, por litigância de má-fé.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV, da LC 75/93).  De início,
ressalta-se que não houve prejuízo ao erário  em razão dos fatos,  já que o benefício não foi
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concedido. Verifica-se, ainda, que a mera análise da documentação pelo magistrado foi suficiente
para afastar possível indução ao erro no julgamento da lide. Além disso, a autora foi condenada
por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais, medida que se mostra suficiente
para a repressão do ilícito. Deslealdade processual combatida por meio do Código de Processo
Civil. Aplicação do princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa
(art. 5º, XXXV e LV da Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De
Faria,  Quinta  Turma,  DJe  15/02/2016.  Conduta  narrada  que,  no  caso,  embora  imoral,  já  foi
caracterizada  como  litigância  de  má-fé,  sujeita  às  sanções  previstas  no  art.  81  do  CPC.
Homologação do arquivamento.

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

082. Expediente: 1.25.000.001928/2021-10 - Eletrônico Voto: 5221/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR)
encaminhando cópia de decisão proferida em sede de julgamento de recurso cível em que se
vislumbrou a suposta prática do crime de sonegação fiscal por parte de operadora de telefonia,
conduta que, conforme a narrativa, seria tipificada no artigo 1º, I, II, III e IV, da Lei nº 8.137/90.
Expedição de ofício à Receita Federal  do Brasil  para que informasse se havia perspectiva ou
interesse na eventual instauração de procedimento administrativo para apuração da ausência de
recolhimento de tributos federais por parte da operadora representada. O fisco federal informou
que não foram identificados indícios de descumprimento da legislação tributária federal, elemento
essencial para fundamentar para a propositura de ação fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Crime 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).

083. Expediente: 1.25.000.002155/2021-99 - Eletrônico Voto: 5220/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º, I, II,
III e IV, da Lei nº 8.137/90, por empresa de telefonia, por suposta ausência de declaração ao fisco
do valor dos planos oferecidos. Encaminhado ofício para a Receita Federal quanto à perspectiva
ou interesse na eventual instauração de procedimento administrativo para apuração da ausência
de recolhimento de tributos federais por parte da operadora. Inicialmente, o fisco federal informou
a inexistência de descumprimento da legislação tributária por parte da representada, entretanto,
em novo ofício encaminhado ao Parquet Federal, consignou que foram detectados "indícios de
irregularidades suficientes  para  justificar  a  instauração  de  procedimentos  fiscais  em face  dos
anos-calendário  2018,  2019  e  2020",  porém  tal  instauração  dependeria  de
"ranqueamento/ordenamento pelo grau de relevância, necessidade ou capacidade de carga de
trabalho da Fiscalização, entre outros." Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime
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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).

084. Expediente: 1.25.000.002171/2021-81 - Eletrônico Voto: 5219/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º, I, II,
III e IV, da Lei nº 8.137/90, por empresa de telefonia, por suposta ausência de declaração ao fisco
do valor dos planos oferecidos. Questão semelhante afeta à mesma empresa, no entanto, já é
objeto  do  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº  1.25.000.001928/2021-10,  no  qual  foi
encaminhado  ofício  para  a  Receita  Federal  quanto  à  perspectiva  ou  interesse  na  eventual
instauração  de  procedimento  administrativo  para  apuração  da  ausência  de  recolhimento  de
tributos federais. Em resposta,  a RFB afirmou a ausência de "indícios de descumprimento da
legislação tributária federal",  elemento essencial  a instauração de procedimento administrativo
fiscal e processos e representações dele decorrente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Crime 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).

085. Expediente: 1.25.000.003660/2021-51 - Eletrônico Voto: 5243/2021 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).  Mercadoria  avaliada  em  R$  819,81,
consistente em 1 aparelho de telefone celular. Promoção de arquivamento fundada na aplicação
do princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (art.  62, IV da LC 75/93).  Notícia da
reiteração na prática do delito de descaminho, por 2 (duas) vezes, pela empresa investigada, nos
últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato em exame. Mercadoria apreendida abaixo da cota de
isenção fixada pela Receita Federal1 do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00
(quinhentos  dólares  dos  Estados  Unidos  da  América)  ou  o  equivalente  em  outra  moeda.
Enunciado nº 74: A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção
fixadas  pela  Receita  Federal,  mas,  em desacordo  com os  critérios  quantitativos  e  temporais
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preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante
a existência de reiterações no crime de descaminho. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação,
de 10/02/2020. Homologação do arquivamento.

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: 1.25.000.003893/2021-53 - Eletrônico Voto: 5362/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de promoção de migração ilegal (CP, art. 232-A). Relato de que
em  data  próxima  a  25/06/2021,  durante  as  reuniões  realizadas  em  determinada  ONG  com
emigrantes da Venezuela, foi falado 'em alto tom que a travessia por La Guaíra Paraguai, que
quem quisesse passar para o Brasil,  tem que pagar a ela R$ 500,00, sendo na travessia R$
200,00 e o restante R$ 300,00 na chegada'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
DELEMIG esclareceu a situação e restrições de acesso de estrangeiros no Brasil em decorrência
da pandemia de Covid-19 e informou que a restrição não está mais vigente aos venezuelanos.
Assim,  como  a  regularização  migratória  de  venezuelanos  está  autorizada  independente  da
comprovação  de  entrada  regular,  tem-se  como atípica  a  conduta  noticiada.  Homologação  do
arquivamento.

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

087. Expediente: 1.25.003.003046/2021-69 - Eletrônico Voto: 5355/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada por pessoa não identificada em Sala
de Atendimento ao Cidadão narrando a existência de contratação de pessoa em condição análoga
à de escravo por parte do representado e que este último seria pessoa violenta com a esposa,
golpista e contrabandista na região de Barracão/PR. A representação não foi instruída por nenhum
documento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  anônima,
excessivamente sucinta e genérica, que não aponta, por exemplo, quais seriam as vítimas, o local
de trabalho, a empresa contratante ou tempo de efetiva contratação informal, relacionados ao
delito do art. 149 do Código Penal. A notícia não descreve de modo minimamente qualquer delito
de lesão corporal ou violência doméstica efetivamente praticado em face de sua esposa. Por fim,
quanto a  informação de que  o empregado é contrabandista  conhecido  na  região,  não  houve
individualização de condutas, indicações de que tipo de produto é importado. Não há indicativos
de tempo, lugar ou modus operandi, em relação à suposta prática do delito tipificado no art. 334-
A, do Código Penal. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva que justifique o
prosseguimento  da  investigação.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

088. Expediente: 1.26.000.003456/2021-01 - Eletrônico Voto: 5164/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo COAF noticiando a
existência  de  movimentações  financeiras  atípicas  por  particular  e  empresa  privada.  Possível
prática do crime de lavagem de capitais (Lei 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inciso IV).  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e  b,  da Lei  nº  9.613/98,  o processo e o
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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. Todavia, como o próprio COAF
fez o envio de cópia do RIF ao Ministério Público Estadual,  a repetição de tal providência se
mostra desnecessária. Ressalta-se, ainda, que a Receita Federal também foi notificada dos fatos,
sendo certo o envio de RFFP ao MPF, caso sejam constatados indícios de crime. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

089. Expediente: 1.26.003.000008/2021-17 - Eletrônico Voto: 5125/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art.
171, § 3°). Da documentação do INSS consta que o investigado fez jus ao Benefício Assistencial
de  Amparo  Social  à  Pessoa  Portadora  de  Deficiência  no  período  de  5/1/2005  a  17/7/2015,
quando, em razão da morte de sua esposa, servidora pública do Estado de Pernambuco, passou
a receber pensão por morte pelo Regime Próprio, por meio da Fundação de Aposentadorias e
Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape).  Considerando que,  a partir  da
percepção da pensão por morte deixou de preencher os requisitos previstos no art. 20 da Lei n.º
8.742/1993, a qual dispõe sobre a organização da Assistência Social, o INSS constatou que, no
período de 17/7/2015 a 2/3/2020, o investigado recebeu indevidamente o benefício Assistencial de
Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência. Promoção de arquivamento sob os seguintes
fundamentos: 'embora seja possível que o investigado [...] tenha tido consciência da fraude, sua
baixa escolaridade, sua doença e demais circunstâncias do caso, tornam razoavelmente provável
que  ele  desconhecesse  os  requisitos  necessários  para  continuar  a  receber  o  Benefício
Assistencial  a  que  anteriormente  fazia  jus,  sendo  bastante  plausível  crer  que  ele,  sincera  e
simplesmente, achava que continuava a possuir direito ao recebimento do benefício. Diante das
alegações  do  investigado,  em  cotejo  com  os  documentos  juntados  aos  autos,  não  ficou
demonstrado, portanto, para além da dúvida razoável, a ocorrência do elemento subjetivo do tipo
penal, qual seja, o dolo consubstanciado na intenção de praticar fraude visando à obtenção de
vantagem indevida, destacadamente pela provável falta de compreensão acerca da natureza e
dos requisitos do benefício que o investigado recebia'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC
nº 75/93). Aplicação do Enunciado n° 77 da 2ª CCR que dispõe: 'É cabível o arquivamento de
procedimento investigatório em relação ao crime de estelionato em detrimento da União, cometido
mediante o recebimento indevido de benefício assistencial, quando (a) não haja elementos que
possam afastar a presunção de miserabilidade, ainda que a renda familiar per capita supere o
limite legal ou (b) não houver comprovação de prestação de informações falsas no momento do
requerimento do benefício.' Homologação do arquivamento.

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

090. Expediente: 1.29.000.002434/2021-11 - Eletrônico Voto: 5380/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento, pelo Conselho de Controle de Atividades
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Financeiras (COAF), de Relatório de Inteligência Financeira que relata informações espontâneas
encaminhadas por autoridade estrangeira. Promoção de arquivamento considerando 'não haver
antecedentes  criminais  a  respeito  das  pessoas  noticiadas.  A partir  do  acesso  aos  sistemas
disponíveis, também não foi possível identificar a existência de alguma investigação em curso no
país em face dos noticiados' e que 'não há indícios de crimes praticados pelos noticiados que
apontem para a origem ilícita das movimentações suspeitas'.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  A 2ª  CCR/MPF,  em sua 201ª Sessão de Coordenação,  de 25/10/2021,  à
unanimidade, nos autos do Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder
consulta  a  respeito  do  tema,  de  onde  se  extrai  a  seguinte  ementa:  'COORDENAÇÃO.
CONSULTA.  RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ENCAMINHADOS PELO COAF.
OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  ENVOLVENDO  CONTAS  NO  EXTERIOR.  RESTRIÇÃO  DE
JUNTADA  EM  PROCEDIMENTO.  PRODUÇÃO  DE  RELATÓRIO  PELA  UNIDADE
DESCENTRALIZADA  DA  SPPEA.  POSSIBILIDADE.  1.  Os  RIFs  enviados  pelo  COAF,  que
descrevam operações financeiras envolvendo contas no exterior, nos quais constam vedação de
juntada  do  documento  em  processos  judiciais  ou  procedimentos  formais,  podem  ser
transformados  em relatório  de  análise  pelas  unidades descentralizadas da  SPPEA,  conforme
dispõe seu regimento interno. 2. O relatório de análise produzido descreve as pessoas envolvidas
e o país onde sediada a conta no exterior. Os valores envolvidos e o número da conta não são
incluídos no relatório. 3.  Após o envio de cópia do relatório de análise para a distribuição de
procedimento,  o  RIF  é  devidamente  arquivado  como  sigiloso  no  Sistema  Único.  4.  O  RIF
proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório de inteligência' e que traz indícios de
crime, pode justificar a instauração de notícia de fato, conforme dispõe disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017.' No caso em análise, além dos argumentos invocados
pelo Procurador da República oficiante, constata-se que houve difusão do RIF mencionado, sendo
distribuída cópia, além do MPF, para a Polícia Federal,  Receita Federal do Brasil  e Ministério
Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Injustificável  prosseguimento  do  presente  feito.
Homologação do arquivamento.

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

091. Expediente: 1.29.000.003716/2021-28 - Eletrônico Voto: 5179/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  na  qual  o  noticiante  relata  ter  sido  impedido  de  realizar
transferências bancárias na Caixa Econômica Federal  '  CEF, por  não possuir  cadastro prévio
exigido pela instituição, fato que lhe gerou problemas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Não  se  extrai  do  relato  elementos  mínimos  capazes  de  indicar  a  prática  de  crime.
Questões afetas às relações entre cliente e instituição bancária. 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).

092. Expediente: 1.29.000.003883/2021-79 - Eletrônico Voto: 5291/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão em que o noticiante informa
que um indivíduo teria comunicado a todos de sua vizinhança que estava recebendo o Benefício
de  Prestação  Continuada  após  sua  genitora  ter  se  relacionado  com um 'advogado  de  porte
médio', o qual teria parentes no INSS e, desse modo, conseguiu o benefício para o representado.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma  genérica,
desacompanhados  de  elementos  de  informações  concretos  capazes  de  possibilitar  uma
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investigação  idônea.  Conforme  ressaltou  a  Procuradora  da  República,  o  noticiante  'embora
mencione que S. não mereça o recebimento do benefício, não foram juntados aos autos provas
de que o denunciado efetivamente receba o BPC, tampouco que, em caso de percebimento, que
tenha  sido  originado  de  procedimento  fraudulento'.  Ausência  de  quaisquer  elementos
circunstanciais hábeis para se iniciar as investigações. 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).

093. Expediente: 1.29.009.000553/2021-41 - Eletrônico Voto: 5114/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 2.079,69. Promoção
de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia da reiteração na
prática do delito de descaminho. Reiterações anteriores, nos últimos 5 anos, pelo investigado, em
4 ocasiões, todas com valor das mercadorias apreendidas abaixo da cota de isenção fixada pela
Receita Federal1 do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares
dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda. Revisão de arquivamento (art.
62, IV da LC 75/93). Autuações anteriores que não podem ser consideradas 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).

094. Expediente: 1.30.001.003084/2021-71 - Eletrônico Voto: 5212/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime de apropriação indébita majorada, prevista n
artigo 168, § 1°, II, do Código Penal. Conduta atribuída ao depositário fiel e ao sócio controlador
da  empresa  empregadora  do  depositário  fiel,  que  afirmou  ter  investido  em  despesas  de
manutenção de uma lancha que foi  alvo de medida cautelar de sequestro,  cuja alienação se
pretende concretizar. Depreende-se das peças de informação que houve o sequestro de uma
lancha, a qual encontra-se em vaga molhada em marina em Angra dos Reis/RJ, nomeando-se
como depositário judicial o marinheiro C.B.D.. Essa lancha já foi alvo de três avaliações distintas:
de R$ 4.000.000,00, em 10/02/2017; R$ 2.950.000,00, em 25/02/2019; e R$ 1.250.000,00, em
29/10/2019. Há evidências de que a referida embarcação está sem manutenção adequada há três
anos, desde que foi sequestrada judicialmente, conforme expôs o último avaliador. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime em exame pune a conduta de apropriar-se de
coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção, quando o agente recebeu a coisa na
qualidade de depositário judicial. No caso concreto, percebe-se que o depositário judicial não se
apropriou da lancha sequestrada, mas apenas não teria buscado providenciar a manutenção e
conservação adequadas do bem. Verifica-se que não se poderia exigir do marinheiro contratado
que ele retirasse, do salário recebido, o numerário para arcar com a manutenção da embarcação,
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manutenção  esta  que  inclusive  se  mostra  excessivamente  onerosa.  Homologação  do
arquivamento.

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

095. Expediente: 1.30.001.003652/2021-34 - Eletrônico Voto: 5123/2021 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 do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286 do CP. Relato de que a investigada
incita  seus  seguidores  a  praticarem  atos  antidemocráticos  no  país,  bem  como  prega  a
necessidade  de  "banho  de  sangue"  no  Brasil,  informando  seu  apoio  ao  atual  Presidente  da
República, em especial para os atos de 07 de setembro de 2021. Fala, ainda, da necessidade de
morte dos seus opositores, que seriam traidores. Promoção de arquivamento considerando que
'diferentemente do afirmado pelo Noticiante, não se constata, ao menos no vídeo por ele anexado,
qualquer convocação explícita da população a uma guerra civil,  para se armar ou para matar
todos  os  parlamentares  e  tomarem  o  país  de  assalto,  nem há  informação  inverídica  contra
vacinas, lockdown e distanciamento social'. 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 critica devem prevalecer amplamente. No
caso,  a  manifestação  não  ultrapassa  a  tênue  linha  divisória  entre  a  livre  manifestação  do
pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente
quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do
pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido
postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta
de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70
e  1.29.000.002959/2020-68,  779ª  Sessão  Ordinária,  de  08/09/2020,  unânimes;
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).

096. Expediente: 1.30.001.003871/2020-32 - Eletrônico Voto: 5203/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  do  Ofício  Circular  nº  05/2020,  oriundo  da  5ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, que noticia a identificação de diversos pedidos de auxílio emergencial
por indivíduos contra os quais há mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, a partir de
informação da CGU de que foram identificadas aproximadamente 15.000 pessoas cadastradas
para receber o aludido benefício, a despeito da existência de ordem de prisão em seu desfavor.
Promoção de arquivamento 'considerando que já foram adotadas,  pela  Coordenação Criminal
desta Procuradoria da República, todas as providências cabíveis quanto à captura dos indivíduos
acima referidos, não há interesse persecutório a justificar a continuidade do presente apuratório.
Isso porque não há óbice legal à solicitação do aludido benefício por indivíduos que já tenham
sido processados criminalmente.  Vale dizer,  a despeito de os requerentes serem foragidos do
Sistema  de  Justiça  Brasileiro,  o  simples  fato  de  haverem  pleiteado  a  percepção  de  auxílio
emergencial, por si só, não caracteriza ilícito penal algum, o que torna inviável o prosseguimento
do presente apuratório, ante a ausência de fato típico a ser investigado'. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva. 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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097. Expediente: 1.30.001.004678/2021-08 - Eletrônico Voto: 5358/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento, pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), de Relatório de Inteligência Financeira que relata informações espontâneas
encaminhadas  por  autoridade  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  considerando  'que  os
elementos  informativos  fornecidos  não  podem,  por  ora,  subsidiar  a  instauração  de  Inquérito
Policial nem a formulação de pedido de assistência jurídica em matéria penal para a autoridade
estrangeira'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª CCR/MPF, em sua 201ª
Sessão  de  Coordenação,  de  25/10/2021,  à  unanimidade,  nos  autos  do  Procedimento  nº
1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder consulta a respeito do tema, de onde se extrai
a  seguinte  ementa:  'COORDENAÇÃO.  CONSULTA.  RELATÓRIOS  DE  INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA  ENCAMINHADOS  PELO  COAF.  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  ENVOLVENDO
CONTAS NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE JUNTADA EM PROCEDIMENTO. PRODUÇÃO DE
RELATÓRIO PELA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA SPPEA.  POSSIBILIDADE. 1.  Os RIFs
enviados pelo COAF, que descrevam operações financeiras envolvendo contas no exterior, nos
quais  constam vedação  de  juntada  do  documento  em processos  judiciais  ou  procedimentos
formais, podem ser transformados em relatório de análise pelas unidades descentralizadas da
SPPEA, conforme dispõe seu regimento interno. 2. O relatório de análise produzido descreve as
pessoas envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior. Os valores envolvidos e o número
da conta não são incluídos no relatório. 3. Após o envio de cópia do relatório de análise para a
distribuição de procedimento, o RIF é devidamente arquivado como sigiloso no Sistema Único. 4.
O RIF proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório de inteligência' e que traz
indícios de crime, pode justificar a instauração de notícia de fato, conforme dispõe disposto nos §§
1º e 2º do art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017.' No caso em análise, constata-se que houve
difusão do RIF mencionado, sendo distribuída cópia para a Polícia Federal, Receita Federal do
Brasil, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Injustificável prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

098. Expediente: 1.33.012.000201/2021-12 - Eletrônico Voto: 5113/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME DE CONTRABANDO.  INVESTIGADO  QUE  TRANSPORTAVA 02
(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS E 50 (CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA DE PROCEDÊNCIA
ARGENTINA,  SEM  O  DEVIDO  DESEMBARAÇO  ADUANEIRO.  EXISTÊNCIA  DE  OUTRO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  ANTERIOR  À  PRESENTE  AUTUAÇÃO  NOS  ÚLTIMOS
CINCO  ANOS.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  94.
RECONHECIMENTO  DA  AUSÊNCIA  DE  UTILIDADE  DA  AÇÃO  PENAL  E,
CONSEQUENTEMENTE, DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Notícia de fato autuada para apurar a suposta prática do crime de contrabando, previsto no artigo
334-A do Código Penal. Investigado que transportava 02 (dois) botijões de gás e 50 (cinquenta)
litros de gasolina de procedência argentina, sem o devido desembaraço aduaneiro. 2. Mercadoria
avaliada em R$ 500,00. Aplicada a pena de perdimento. 3. Promoção de arquivamento. Remessa
dos autos à  2ª  CCR para fins revisionais  (art.  62,  IV,  da LC 75/93).  4.  De início,  verificadas
peculiaridades no caso em exame, cumpre destacar que o interesse de agir  'Desdobra-se no
trinômio: necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material
pretendido e à adequação à causa do procedimento e do provimento, de forma a possibilitar a
atuação da vontade concreta da lei segundo os parâmetros do devido processo legal'. (CAPEZ,
2007,  p.  470)  5.  No  âmbito  específico  do  processo  penal,  entretanto  (e  o  mesmo ocorre  no
processo civil, como um verdadeiro plus ao conceito de interesse), desloca-se para o interesse de
agir a preocupação com a efetividade do processo, de modo a ser possível  afirmar que este,
enquanto instrumento da jurisdição, deve apresentar, em juízo prévio e necessariamente anterior,
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um mínimo de viabilidade de satisfação futura da pretensão que informa o seu conteúdo. É dizer:
sob perspectiva de sua efetividade, o processo deve mostrar-se, desde a sua instauração, apto a
realizar os diversos escopos da jurisdição, isto é, revelar-se útil. Por isso, fala-se em interesse-
utilidade. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16. ed. atual. São Paulo, SP:
Atlas, 2012, pg. 102.) 6. No caso dos autos, em relação aos 50 litros de gasolina, aplica-se o
Enunciado  nº  94  desta  2ª  Câmara  que  estabelece:  'Na  importação  irregular  de  combustível,
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 250 litros, 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'.
Aprovado na 179ª Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020. 7. No que se refere aos 2
botijões de gás,  considerando o valor  da mercadoria,  a  aplicação  da pena de perdimento  e,
sobretudo, por se tratar  de apenas 2 unidades,  não obstante verificada a existência de outro
procedimento administrativo anterior  à presente autuação nos últimos cinco anos,  impõe-se o
reconhecimento da ausência de utilidade da ação penal e, consequentemente, de interesse de
agir. 8. Homologação do arquivamento.

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

099. Expediente: 1.34.001.009644/2021-52 - Eletrônico Voto: 5158/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Apreensão de
dois frascos da substância vulgarmente conhecida como 'Poppers' (15ml e 30ml), em encomenda
postal internacional, sem a documentação de sua regular importação. Promoção de arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Segundo laudo pericial, a substância não se trata de medicamento, tendo em seu rótulo a
indicação de uso como aromatizador de ambiente e limpador de couro, contudo, é associada à
prática sexual,  por se tratar de um vasodilatador de início rápido e ação curta. É certo que a
natureza  do  produto  introduzido  no  país  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
insignificância,  dado  o  seu  possível  efeito  nocivo  à  saúde.  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.  Baixa  ofensividade  da  conduta.  Excepcional  reconhecimento  da  atipicidade  material.
Periculosidade  contra  a  saúde  da  coletividade  afastada  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).

100. Expediente: 1.34.001.010017/2021-64 - Eletrônico Voto: 5166/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) contra a
Caixa Econômica Federal ' CEF. Segundo consta, o investigado compareceu à agência da CEF,
onde foi abordado por policiais militares que o acusaram de praticar fraude com a utilização de
cartões.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências  para  o
esclarecimento dos fatos, verificou-se a inexistência de indícios de que o investigado estivesse
envolvido em qualquer fraude relacionada aos cartões da CEF, tratando-se de possível equívoco.
Em razão disso, a autoridade policial sugeriu o arquivamento do feito. Inexistência de indícios de
crime a justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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101. Expediente: 1.34.001.010045/2021-81 - Eletrônico Voto: 5152/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Investigado que
arrematou, na modalidade eletrônica, imóvel pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta
mil reais), mas deixou de comprovar o pagamento da arrematação e da comissão da leiloeira. Em
razão disso, o Juiz do Trabalho tornou sem efeito a arrematação e determinou que o licitante
ficasse impedido de licitar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arrematante que
não procedeu ao depósito da quantia no prazo estipulado. Mero inadimplemento civil. Ausência de
elementos  suficientes  de  que  o  arrematante  agiu  com dolo  de  impedir,  perturbar  ou  fraudar
arrematação  judicial.  Anulação  da  arrematação.  Conduta  já  sancionada  no  âmbito  civil.
Precedentes da 2ª Câmara: 1.14.001.000238/2015-79 e 1.26.005.000109/2019-53. 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).

102. Expediente: 1.34.001.010186/2021-02 - Eletrônico Voto: 5153/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Investigado que
arrematou, na modalidade eletrônica, os bens penhorados em processo trabalhista, pelo valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Segundo informação dada pelo leiloeiro, o arrematante
recebeu uma guia para depósito no ato do sinal correspondente a 20% do valor de arrematação,
isto é, R$ 9.000,00 (nove mil reais), de sorte que o saldo remanescente de 80% no valor de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais) seria pago no dia subsequente. No entanto, o investigado não
providenciou o pagamento das guias, mas tão somente da comissão do leiloeiro, restando assim
inadimplente. Em razão disso, o Juiz do Trabalho determinou que o licitante ficasse impedido de
licitar e perdesse o valor da comissão paga ao leiloeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Arrematante que não procedeu ao depósito da quantia no prazo estipulado. Mero
inadimplemento civil. Ausência de elementos suficientes de que o arrematante agiu com dolo de
impedir,  perturbar  ou  fraudar  arrematação  judicial.  Anulação  da  arrematação.  Conduta  já
sancionada  no  âmbito  civil.  Precedentes  da  2ª  Câmara:  1.14.001.000238/2015-79  e
1.26.005.000109/2019-53. 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).

103. Expediente: 1.34.001.010472/2021-60 - Eletrônico Voto: 5122/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática do crime de pedofilia previsto no art. 241-A
da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em sala de bate-papo virtual. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência de informações que possam orientar as
investigações. Não foi possível obter nenhuma imagem ou conteúdo pornográfico infanto-juvenil,
inexistindo  elementos  concretos  que  apontem para  a  prática  do  crime,  dada  a  ausência  de
material  relacionada  ao  crime  previsto  no  art.  241-A do  ECA.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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104. Expediente: 1.34.003.000312/2021-92 - Eletrônico Voto: 5241/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  documentação  oriunda  da  Vara  do  Trabalho  de  Avaré,
narrando a possível ocorrência de infrações penais, cujos indícios foram constatados no curso de
reclamação  trabalhista.  Segundo  consta  da  documentação  recebida,  na  sentença  trabalhista
proferida na citada ação judicial foi reconhecido vínculo empregatício em período onde não houve
a respectiva anotação em carteira profissional, além de não ter sido realizado o recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a verdadeira relação laboral e o devido recolhimento de
parcelas do FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No que se refere à
omissão de registro de vínculo empregatício em CTPS (CP, art. 297, § 4º), incide o Enunciado nº
26 desta 2ª CCR que estabelece: 'A omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, §
4º, do CP).' Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Irregularidade de
natureza  administrativa  e  trabalhista,  que  não  tem  repercussão  na  esfera  penal.  Lesividade
mínima ao empregado. Desnecessidade de intervenção do Direito Penal. Atipicidade da conduta.
2) Em relação aos supostos crimes de apropriação de contribuição previdenciária (CP, art. 168-A)
e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) verifica-se que embora 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),  não  há  nos  autos  informações  a  respeito  dessa
providência  e não foi  possível  obter  novos elementos apenas pelo  andamento processual  da
referida ação trabalhista. 3) A respeito da ausência de depósitos do FGTS, incide o Enunciado nº
58, que estabelece: 'O simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na
conta vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal' (Aprovado na 103ª Sessão de
Coordenação,  de 05/10/2015).  4)  Falta  de justa  causa  para  prosseguir  na persecução penal.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

105. Expediente: 1.11.000.001063/2021-87 - Eletrônico Voto: 5240/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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. Notícia de Fato autuada em razão do recebimento de comunicação do Juízo da 9ª Vara do
Trabalho de Maceió de que na instrução de processo judicial resultou provado que o reclamado é
contumaz no descumprimento de normas trabalhistas, incluindo retenção dolosa de salários e
descontos  previdenciários  sem  repasse  ao  cofre  público,  e  no  caso  específico  do  aludido
processo o ilícito também abrange a falta de anotação da CTPS, bem assim a exclusão dela
totalmente do regime de garantias legais, fatos que podem configurar os crimes previstos nos arts.
297, § 4º, 168-A e/ou 337-A, todos do Código Penal.  2. O Procurador Regional da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito ao fundamento de que: a) a planilha de cálculos de
liquidação apurou  que  o valor  da contribuição social  sobre salários devida foi  calculada  pelo
contador do juízo em R$ 3.384,62, sendo aplicável, portanto, o princípio da insignificância, eis que
não atingido o limite de R$ 20.000,00 previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02; b) a ausência de
anotação  da  CTPS da  empregada/reclamante  constitui  mera  infração  administrativa  que  não
assume relevância penal. 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. No que diz
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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'.  Irregularidade de natureza administrativa  e
trabalhista,  que  não  tem  repercussão  na  esfera  penal.  Lesividade  mínima  ao  empregado.
Desnecessidade  de  intervenção  do  Direito  Penal.  Atipicidade  da  conduta.  5.  No  tocante  aos
possíveis  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), é certo 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. 6. Ocorre que, em consulta aos andamentos da referida reclamação trabalhista, não
foi possível verificar se o débito tributário já foi efetivamente 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. 7. Cumpre ressaltar que, 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), o
que  torna  prematuro  o  arquivamento  do  feito  nesse  ponto.  8.  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.  9.  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). Devolução
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador oficiante, se for o
caso, que, com fundamento em sua independência funcional,  requeira a designação de outro
membro para tanto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento em relação à ausência de anotações devidas na Carteira de Trabalho e pela não
homologação do arquivamento no que se refere aos possíveis crimes de apropriação indébita
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, nos termos do voto do(a) relator(a).

106. Expediente: 1.15.000.002712/2020-37 - Eletrônico Voto: 5149/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF comunicando operações financeiras
suspeitas relacionadas à empresa privada e ao seu sócio-administrador, que podem indicar a
prática do crime de lavagem de dinheiro tipificado no art. 1.º da Lei n.º 9.613/98. Em conformidade
com o aludido RIF, a empresa investigada possui faturamento anual de R$ 1.607.840,00, todavia,
no  período  de  02/04/2020  a  15/10/2020,  considerando  créditos  e  débitos,  movimentou  R$
4.579.250,00.  Promoção  de  arquivamento  sob  o  fundamento  de  que  'apesar  das  diligências
realizadas nos autos,  não foi  possível  constatar  a ocorrência  de delito federal  que possa ser
considerado antecedente à lavagem de dinheiro', sendo desnecessária a remessa dos autos ao
Ministério  Público  Estadual  que  já  tomou  conhecimento  do  presente  RIF.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) O Relatório de Inteligência Financeira não dá notícia da
suposta existência de crime federal antecedente à suposta prática de lavagem ou mesmo com ela
conexo. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do
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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 arquivamento parcial no
âmbito  das  atribuições  do  Ministério  Público  Federal,  com a  ressalva  do  art.  18  do  CPP.  2)
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio  de atribuições no que se refere ao
possível  crime  de  lavagem de  capitais  de  competência  da  Justiça  Comum  Estadual.  Se  no
procedimento eventualmente autuado no âmbito do Ministério Público Estadual for vislumbrado
algum crime federal e, assim, aplicado o mesmo raciocínio de que o MPF já está investigando,
pode ser que os fatos sejam arquivados sem a devida investigação. O declínio de atribuição se
afigura o mais adequado para a hipótese, porque daria ciência ao Ministério Público Estadual de
que eventual investigação deva correr no âmbito estadual. O bis in idem seria afastado naquele
Órgão com a reunião dos procedimentos. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

107. Expediente: 1.26.000.000322/2021-20 - Eletrônico Voto: 5104/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS INFUNDADAS. ATIPICIDADE
DA CONDUTA NARRADA. PRÁTICAS QUE INCIDEM APENAS AS REPRIMENDAS PREVISTAS
NA LEI CIVIL, COMO A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONSOANTE PREVISTO
NOS  ARTS.  79  E  142  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  RECURSO  DA  NOTICIANTE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DO
COLEGIADO. REMESSA AO CONSELHO INSTITUCIONAL. 1. Notícia de Fato. Possível crime de
estelionato  em processo  trabalhista  (CP,  art.  171,  §  3º).  A noticiante,  empresa  do  ramo  das
telecomunicações,  relata  que manteve relação  de distribuição com operadora  de telefonia  no
período  compreendido  entre  2010  a  2017.  Nos  meses  subsequentes  ao  seu  fechamento,
centenas de ex-empregados seus ajuizaram reclamações trabalhistas. Surpreendentemente, em
janeiro/2020, após o prazo de mais de dois anos do encerramento do contrato e da prescrição
bienal  prevista  no  art.  11,  caput,  parte  final,  da  CLT,  foi  constatada  a  distribuição  de  outras
centenas de novas ações trabalhistas. Observou-se, então, que vários advogados passaram a
utilizar de meios para captação de clientes, ex-empregados da empresa, sob a alegação de que,
mesmo já tendo ajuizado reclamação trabalhista anterior, poderiam obter "novos direitos" com a
propositura  de  nova  ação  patrocinada  pelos  representados.  2.  No  curso  de  uma  dessas
reclamações trabalhistas,  que originou  o presente  feito,  a  magistrada  considerou,  ao  prolatar
sentença, que as condutas da reclamante e de seu advogado, que omitiram de forma deliberada a
verdade dos fatos, a fim de induzir o Juízo a erro, importou total desrespeito para com a Justiça. 3.
Promoção de arquivamento considerando que 'A conduta narrada na sentença trabalhista, embora
condenável, não se amolda a qualquer tipo penal. Em verdade, sob tais práticas incidem apenas
as reprimendas previstas  na  lei  civil,  como a  condenação por  litigância  de má-fé,  consoante
previsto nos arts. 79 e 142 do Código de Processo Civil'. 4. Remessa à 2ª CCR/MPF, na forma do
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. A matéria foi devidamente examinada por este Colegiado, que, na
801ª  Sessão  de  Revisão,  de  08/03/2021,  à  unanimidade,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, sob os seguintes fundamentos: 'Os elementos informativos juntados aos autos não
evidenciam conduta penalmente relevante. A propositura de ação infundada, sem a adoção de
expediente fraudulento pujante, não pode, por si só, caracterizar crime. Aplicação do princípio da
proteção  judiciária,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  (art.  5º,  XXXV  e  LV  da
Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe
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15/02/2016. Conduta narrada que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância
de má-fé,  sujeita  às sanções previstas no art.  81 do CPC. A parte  autora foi  condenada em
litigância  de  má  fé  arbitrada  em  R$  2.723,12,  bem  como  a  pagar  honorários  advocatícios
sucumbenciais na parte em que decaiu dos pedidos, sendo arbitrado em R$ 3.025,69, ambos,
para  fins  de  direito,  e  ao  pagamento  das  custas  de  R$  605,13'.  6.  Recurso  interposto  pela
noticiante,  no qual  afirma trazer  aos autos 'novos contornos,  de modo a contribuir  para uma
contextualização  mais  verticalizada  e  consequente  formação  do  convencimento  do  Parquet
quanto à perpetração de crimes, incluindo, em tese, fraude processual (art. 347/CP) e crimes de
falso testemunho (arts. 342 e 343/CP)'. 7. Manutenção da decisão pela Procuradora da República
de onde se extrai: 'as condutas noticiadas constituem ato atentatório à dignidade da justiça, uma
vez que demonstram mera litigância de má-fé e se enquadram perfeitamente no arts. 79 e 80 do
Código de Processo Civil,  com as sanções previstas no art.  81 do mesmo diploma legal,  não
havendo que se falar em fraude processual, visto a inexistência de suas elementares. Conclui-se,
assim, que os fatos em apuração escapam à seara criminal, de modo que as sanções processuais
aplicadas e eventual  punição de ordem administrativa disciplinar  apresentam-se como medida
bastante  na  repressão  das  condutas  irregulares.  [']  Quanto  ao  suposto  falso  testemunho,  a
promessa de remuneração é preparação não punível. Somente em cada caso concreto, se não
dispensados na sentença os testemunhos (Enunciado nº 78 da 2ª CCR), é que se poderia avaliar
a consumação do crime de falso testemunho. Não houve, portanto, alteração da situação posta
anteriormente'. 8. Manutenção da decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, proferida na
801ª  Sessão de  Revisão,  de  08/03/2021,  à  unanimidade,  por  seus  próprios  fundamentos.  9.
Remessa dos autos ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente
para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 165, de
06/05/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  com  manutenção  integral  da  deliberação  da  2ª  Câmara,  remetendo-se  os  autos  à
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a).

108. Expediente: 1.26.000.003576/2021-08 - Eletrônico Voto: 5124/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato autuada em razão de representação protocolada na Sala  de Atendimento ao
Cidadão do MPF, na qual o noticiante relata: 'Um indivíduo com o nome de Joaquim veio me
ofertar dados de pessoas beneficiadas pelo INSS, e com pedidos administrativos em tramite para
captação de clientes. Informou ainda que tem acesso as informações bancárias. Comuniquei o
fato a OAB, mas inexiste procedimento caso o indivíduo não seja advogado'. Acostou 'prints' de
conversa por meio do aplicativo 'whatsapp' em que terceiro lhe oferece 'material para captação de
clientes'  como 'dados dos clientes lesados por  bancos,  seguradoras,  financeiras,  assim como
indeferidos do INSS, DPVAT, CAT, demitidos, etc. Promoção de arquivamento considerando que
'as  informações  acerca  dos  supostos  fatos  criminosos  são  vagas  e  desprovidas  de  suporte
probatório, de modo que a representação em questão não se faz apta a desencadear investigação
criminal'.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de elementos  que
denotem ofensa  a bens,  serviços  ou  interesse  da União  ou de suas  entidades.  Carência  de
atribuição do Parquet Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Possível cometimento de
crimes entre particulares. Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).  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).

109. Expediente: 1.30.001.003209/2021-63 - Eletrônico Voto: 5250/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
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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 para apurar
possível conduta irregular de militares do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias,
no  Rio  de  Janeiro,  tendo  em  vista  que  teriam  efetuado  irregularmente  a  doação  dos  bens
particulares do noticiante, também militar, que se encontravam sob custódia daquela organização
militar.  Promoção  de  arquivamento  considerando  que  a  intenção  do  noticiante  é  'rediscutir  a
questão que já foi judicializada e passou pelo crivo do contraditório judicial efetivo, agora sob a
roupagem de possível conduta irregular dos agentes militares envolvidos na doação dos bens que
não  foram  retirados  no  tempo  adequado  segundo  o  prazo  estipulado  no  processo  judicial'.
Apresentação de recurso pelo representante. Promoção de arquivamento que se recebe como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). A Lei nº 13.491/2017 (em vigor a partir de
16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que ampliou a definição dos
crimes militares, que, em virtude do princípio da prevalência da lei  especial  sobre a lei  geral,
fixarão a competência da Justiça Militar. O art. 9º do Código Penal Militar estabelece os crimes
militares  em tempo  de  paz,  de  onde  se  extrai  para  a  análise  do  presente  caso,  os  crimes
praticados 'por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado' (inciso II, 'a'). Da resumida narrativa apresentada na Sala de Atendimento ao
Cidadão verifica-se que o suposto crime teria sido cometido por militares em situação de atividade
contra militar na mesma situação, o que, em princípio, se adéqua à hipótese prevista no art. 9º,
inciso II, 'a', do Código Penal Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Militar.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

110. Expediente: JF-DF-APN-1027042-
60.2019.4.01.3400 - Eletrônico 

Voto: 5205/2021 Origem:  GABPR29-WDMO  -
WELLINGTON DIVINO MARQUES
DE OLIVEIRA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO.
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor  de acusado pela prática do crime previsto  no art.  171,  §  3º  do Código Penal.  2.  O
Procurador da República oficiante  considerou não ser  possível  o oferecimento do acordo em
processo com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF e STJ. 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
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recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto.

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

111. Expediente: 1.00.000.016779/2021-62  –
Eletrônico
(JF-GRU-0006411-88.2015.4.03.6119) 

Voto: 5102/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 334,
§3°, C/C ART. 14, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. BENEFÍCIO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OFERECIDO AO RÉU, SEM ACEITAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA VEDAÇÃO ESTABELECIDA NO ART.  28-A,  §2º,  INCISO III,  DO CPP.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no
âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime de descaminho,
na modalidade tentada (CP, 334, §3°, c/c art. 14, II,  e parágrafo único), por fato praticado em
2015. 2. O membro do MPF deixou de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal
aos  acusados,  ressaltando  que,  no  caso,  'já  teria  sido  proposta  a  suspensão condicional  do
processo,  em  condições  semelhantes  a  que  envolveria  a  celebração  de  ANPP,  e  os  réus
permaneceram silentes'.  3. A ação foi  desmembrada em relação ao réu H.L.T.C.,  por ter sido
citado por edital e, em relação ao réu A.A.P., a defesa requereu a remessa dos autos à 2ª CCR
para análise da recusa ministerial quanto ao oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A, §14,
do CPP. 4. Conforme dispõe o art. 28-A, §2º, III, do CPP, 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'. 5. No caso,
observa-se que o benefício da suspensão condicional do processo somente obsta o oferecimento
do  acordo  de  não  persecução  penal  quando  o  acusado  é  efetivamente  beneficiado  com  a
suspensão, inexistindo previsão legal que impeça o acordo pelo simples fato de o benefício ter
sido apenas oferecido. Ressalta-se, neste ponto, que os benefícios do acordo de não persecução
penal  e  da  suspensão  condicional  do  processo,  mesmo  com  condições  semelhantes  de
cumprimento,  possuem  consequências  jurídicas  distintas,  o  que  indica  a  possibilidade  de
interesses diversos por parte do acusado. 6. Assim, o óbice apresentado pelo membro do MPF
não configura a vedação prevista no art. 28-A, § 2°, III, do CPP, cabendo verificar o preenchimento
dos  demais  requisitos  legais,  no  caso  concreto.  7.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao
Procurador da República oficiante para (re)análise dos demais requisitos exigidos para a eventual
propositura do acordo em favor do denunciado, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-
se ao Procurador oficiante que, com fundamento em sua independência funcional,  requeira a
designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

112. Expediente: 1.00.000.020303/2021-26  –
Eletrônico
(JFRS/PFU-5000889-10.2021.4.04.7104) 

Voto: 5105/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  RECUSA  MINISTERIAL  NA
PROPOSITURA DO  ACORDO  EM  RAZÃO  DA INÉRCIA DA DEFESA.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO ATO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela
prática do crime previsto no artigo 297, §3º, III, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. 2. O
membro do MPF considerou que, após análise das condições individuais de cada investigado,
ofereceu  acordo  de  não  persecução penal  somente  a  G.G.,  que  não  aceitou  o  benefício.  3.
Interposição  de recurso  pela  defesa  de  G.G.,  sustentando que,  à  época  do oferecimento  do
acordo de não persecução penal ao réu, este não possuía defensor constituído. 4. Intimada para
se manifestar sobre a possibilidade de novo oferecimento do acordo, a Procuradora da República
oficiante esclareceu que 'foi encaminhada notificação extrajudicial ao denunciado em novembro
de 2020, na qual foram informadas as condições a serem ajustadas no acordo e concedendo-se o
prazo de 10 dias para manifestação quanto ao interesse na aceitação da proposta. Durante o
mencionado  prazo,  servidores  deste  Órgão  Ministerial  efetuaram diversos  contatos  por  meio
telefônico, e-mail e aplicativo Whatsapp, tanto com G., quanto com seu procurador constituído,
conforme  mensagens  e  emails  em anexo'.  Acrescenta,  ainda,  que  foram flexibilizadas  várias
condições  para  viabilizar  o  cumprimento  do  acordo,  mas  o  investigado  deixou  de  dar
prosseguimento  às  tratativas.  5.  Remessa dos  autos  à  2ª  CCR (CPP,  art.  28-A,  §14).  6.  No
presente  caso,  conforme ressaltado  pelo  MPF,  o  ora  denunciado,  bem como seu  procurador
constituído, foram devidamente notificados sobre as tratativas do ANPP, tanto que apresentaram
diversas manifestações com pedido de readequação das cláusulas inicialmente apresentadas,
pleito que restou atendido pelo MPF. No entanto,  decorridos mais de dois meses sem que o
acordo  fosse  finalizado,  diante  de  'protelações  injustificadas  do  acusado  e  da  ausência  de
manifestação de interesse concreto na solução negociada da ação penal, foi oferecida a peça
inicial  acusatória'.  7. Dessa forma, no caso em análise não houve, rigorosamente,  recusa por
parte  do  Ministério  Público  Federal  em propor  o  acordo  de  não  persecução  penal,  mas  sim
conduta não colaborativa por parte do acusado e, por fim, manifestação de interesse intempestiva,
restando  configurada  a  preclusão  do  ato.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  n°  5052152-
39.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021, unânime. 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

113. Expediente: JF/ES-5033538-86.2021.4.02.5001-
*PIMP - Eletrônico 

Voto: 5112/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de homofobia, difamação e/ou injúria (Lei nº 7.716/89, art. 20, §
2º; e CP, art. 139 e art. 140 c/c art. 141, inc. III). Segundo os autos, um Senador da República fez
uma postagem, em uma rede social, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com a seguinte
mensagem:  "Orgulho  por  defender  o  amor".  Determinado  usuário  da  rede  social,  diante  da
publicação, fez o seguinte comentário: "Defender o AMOR? Defender sim os apetites sexuais.
Não tem nenhum amor nisso, pois a conduta existente entre dois homens duas mulheres não tem
como final filhos de suas entranhas.  Precisam que adotem. Não tenho nada contra adoção e
HOMOSSEXUAIS, mas tenho horror quando são chamados de família e amor". O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao MPE. Fundamentou, em síntese, que o
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comentário  feito,  pelo  usuário,  em resposta  à  publicação  do Senador da República,  não tem
motivação  no  exercício  do  cargo,  mas reflete  um conjunto  de  ideias  odiosas  frequentemente
disseminadas nas redes sociais contra famílias formadas a partir de relações homoafetivas e da
adoção; embora entre os envolvidos esteja um Senador da República, os fatos não dizem respeito
à interesse direto da União, mas tratam de ofensas proferidas contra um particular (comentários
odiosos voltados à ofensa da pessoa humana); afastado, nesse sentido, a atribuição/competência
dos órgãos federais  para a persecução penal;  ademais,  inexistem elementos que indiquem a
transnacionalidade do fato. Discordância do Juízo Federal. Reputou, em resumo, que as ofensas
perpetradas se relacionaram diretamente à atividade pública desempenhada pelo ofendido, na
qualidade de Senador da República, havendo, assim, inegável interesse da União. Remessa dos
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Na hipótese, em que pese
envolver publicação, em uma rede social, de um Senador da República, observa-se que o fato
(publicação/comentário)  não  tem  relação  direta  com  a  função  desempenhada,  o  que,  por
consequência,  afasta  o  interesse  federal  para  a  persecução  penal.  Ademais,  não  é  possível
atribuir competência federal para processar o crime de homofobia por equiparação ao racismo,
pois  a  Constituição  Federal  exige  a  congruência  entre  a  transnacionalidade  da  conduta  e  a
previsão  do  crime  em  tratado  internacional.  Não  há  tratado  internacional  versando  sobre
homofobia.  Precedentes  da  2ª  CCR:  1.25.000.003815/2019-34,  Sessão  758,  de  16/12/2019;
1.30.001.000149/2020-46, Sessão 761, de 10/02/2020. Aplicação do Enunciado nº 85/2ª CCR:
"Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de injúria racial
(CP, art. 140, § 3º), ainda que praticado pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso,
incidir hipótese especifica de competência federal ou tiver conexão com crime federal". Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF 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).

114. Expediente: JF/PR/GUAI-5001237-
95.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 5117/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Segundo os autos, o MPF: 1. ofereceu
denúncia contra D.F.R. pelo crime de contrabando - localização e apreensão de 600 caixas de
cigarros de origem estrangeira sem documentação de importação (CP, art. 334-A, § 1º, inc. I, c/c
arts. 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº 399/68); 2. promoveu o arquivamento em relação ao crime
de associação criminosa por atipicidade - ausência de indícios de que o investigado tenha se
associado a outrem para a prática de crimes (CP, art. 288); 3. requereu o declínio da competência
em relação ao crime de ameaça, pois o investigado teria proferido os seguintes dizeres contra um
policial militar no momento da prisão em flagrante: "arma de fogo qualquer um poderia conseguir;
nem sempre os policiais estariam de colete à prova de bala; que sabia onde o policial e família
residiam" (CP, art. 147). O Juízo Federal, antes de receber a denúncia, acolheu o arquivamento
em relação  ao  crime  previsto  no  art.  288  do  CP,  pelos  fundamentos  aduzidos  pelo  MPF;  e
indeferiu o requerimento de declínio da competência em relação ao delito previsto no art. 147 do
CP (entendeu existir conexão entre os crimes - art. 76, inc. II, do CPP). Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Respeitadas as razões invocadas
pelo  Juízo  Federal,  verifica-se,  na  hipótese,  que  o  crime  de  contrabando  visa  proteger  a
administração pública federal/erário público federal ao passo que o delito de ameaça visa proteger
a liberdade individual. Assim, em que pesem as condutas terem sido praticas no mesmo contexto
fático, tem-se que elas atingiram bens jurídicos diversos. A ameaça foi praticada contra policial
militar, o qual estava no exercício das suas funções. A Corporação Militar a que ele pertence está
vinculada ao Estado. Adequado, nesses termos, que os crimes sejam processados em esferas
distintas (contrabando: na esfera federal - denúncia já oferecida; ameaça: na esfera estadual).
Ainda  que  se  cogite  da  prática  do  crime  de  desacato  ao  invés  do  delito  de  ameaça,  o
processamento, também, seria na esfera estadual, em razão do bem jurídico tutelado, qual seja, a
administração pública estadual. Ausência, portanto, no que atine ao crime de ameaça, de prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
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empresas  públicas.  Afastada,  diante  disso,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o
processamento do crime de ameaça contra  policial  militar  (art.  109 da CF).  Inexistência,  por
conseguinte,  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF  para  a
persecução penal em relação ao crime previsto no art. 147 do CP. 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).

115. Expediente: JF/SP-5002726-20.2020.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 5297/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em São Paulo/SP para apurar suposta prática do crime previsto no
art. 334-A, §1º, II, do CP. Em 16/11/2017, no Serviço de Remessas Postais Internacionais ' SERPI
'  da  Alfândega  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  São  Paulo,  foi  apreendida  mercadoria  de
procedência estrangeira (01 carabina de airsoft), desprovida de documentação comprobatória de
sua regular introdução no país, e que havia sido vendida para pessoa domiciliada em Manaus/AM.
Requerimento, formulado pelo Procurador oficiante, de que o Juízo Federal em São Paulo/SP
reconheça sua incompetência  para o conhecimento e processamento do feito,  remetendo-o à
Subseção Judiciária de Manaus/AM. Recebimento do pleito ministerial,  pelo magistrado, como
pedido  de  arquivamento  indireto.  Argumento  de  que:  'A  fixação  da  competência  territorial,
especificamente no que se refere aos crimes de descaminho e contrabando, já foi enfrentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto, inclusive, na Súmula 151, in verbis: `A
competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se
pela prevenção do Juízo Federal do lugar de apreensão dos bens'.' Remessa dos autos à 2ª CCR,
por  aplicação  analógica  do  art.  28  do  CPP.  Revisão  (2ª  CCR).  Incidência,  na  hipótese,  do
Enunciado nº 95/2ª CCR: '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.' Homologação do declínio em favor do Ministério Público Federal em
Manaus/AM.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Federal em Manaus/AM, nos termos do voto
do(a) relator(a).

116. Expediente: JF/CE-INQ-0816476-
24.2018.4.05.8100 - Eletrônico 

Voto: 5284/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  171,  §3º,  DO  CP.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ARQUIVAMENTO DIRETAMENTE PELAS CÂMARAS DE
COORDENAÇÃO  E  REVISÃO  DO  MPF,  SEM  A  PRÉVIA  MANIFESTAÇÃO  PELO  PODER
JUDICIÁRIO (INTERPRETAÇÃO DO ART. 62 DA LC Nº 75/93 EM CONJUNTO COM O ART. 28
DO CPP). ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 01/2015/MPF, RECOMENDANDO QUE OS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ATUANTES EM OFÍCIOS VINCULADOS ÀS 2ª, 5ª E 7ª
CÂMARAS  A  SUBMETEREM  AS  PROMOÇÕES  DE  ARQUIVAMENTO  DE  INQUÉRITOS
POLICIAIS, DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS E DE NOTÍCIAS DE FATO
OU PEÇAS DE INFORMAÇÃO DIRETAMENTE À CÂMARA COMPETENTE,  PARA FINS DE
REVISÃO. NO CASO CONCRETO, INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 71/2ªCCR. MANUTENÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art.
171, §3º, do CP, considerando a notícia-crime encaminhada pela Caixa Econômica Federal em
que relata  que determinado sujeito  compareceu  à  agência  da  Caixa,  onde  informou que  um
falsário, passando-se por sua pessoa, realizou saque de seu benefício do INSS, no valor de R$
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936,00, no dia 01/03/2017. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, observando, em síntese, que: ''apuram os autos suposta fraude ocorrida em 1º de março de
2017,  consistente  em saque  indevido  de  parcela  de  benefício  previdenciário  no  valor  de  R$
936,00,  sendo  que  a  autoria  delitiva,  decorrido  período  superior  a  04  [quatro]  anos,  segue
desconhecida. Há nos autos indícios de materialidade criminosa. No entanto, carece o feito de
elementos de informação mínimos a apontar a possível autoria delitiva. Não existe mesmo sequer
suspeita a indicar o possível autor da conduta criminosa [não há testemunhas, não há imagens
captadas  por  CFTV],  e  tendo  em vista  que  o  tempo  decorrido  [mais  de  04  anos]  prejudica
sobremaneira  a  continuidade  destas  investigações,  é  muito  remota  '  nas  circunstâncias
apresentadas nestes autos ' a possibilidade de êxito na obtenção de elementos de informação
aptos a apontar a autoria delitiva.' 3. Remessa dos autos à 2ª CCR para fins revisionais, que, por
sua vez, tendo em vista a incidência do Enunciado nº 71/2ªCCR, devolveu os autos à origem, para
ciência e arquivamento direto. 4. Comunicação ao juízo, pelo Procurador oficiante, da decisão da
2ª CCR, para consequente baixa do feito nos sistemas da Justiça Federal. 5. Discordância da
magistrada quanto ao arquivamento. Argumentos de que: a) ''o arquivamento é ato complexo que
envolve o requerimento formulado pelo órgão ministerial e a decisão da autoridade judiciária. Não
sendo  possível  nem o  arquivamento  de  ofício  pela  autoridade  judiciária  nem pelo  Ministério
Público  sem  a  manifestação  do  juiz  competente.  Sendo  assim,  não  é  possível  admitir
manifestação prévia da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para efeitos de arquivamento.' b)
''até o presente momento a autoridade policial não conseguiu angariar as provas necessárias para
o deslinde da questão. Há inúmeros ofícios enviados à instituição bancária no sentido de obter os
documentos  utilizados  para  realizar  o  saque,  dos  quais  não  se  obteve  resposta'  portanto,
prematuro  o  arquivamento,  tendo  em  vista  haver  diligências  ainda  pendentes.  Além  disso,
necessário esclarecer o conteúdo da mídia enviada, pois, ao que tudo indica,  a CEF teria as
imagens do fato, porém a mídia fora enviada com conteúdo diverso.' 6. Nova remessa dos autos à
2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da
LC 75/93. 7. Acerca da revisão de arquivamento diretamente pelas Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, sem a prévia manifestação pelo Poder Judiciário, observa-
se que a interpretação do art.  28 do CPP não pode ser meramente literal,  deve ser feita em
harmonia com o ordenamento jurídico vigente, porquanto não se pode ignorar o fato de que o
CPP data do ano de 1941, ou seja, muito antes da vigência da atual Constituição Federal e da LC
nº  75/93,  cujos  dispositivos  recomendam uma  nova  leitura  da  sistemática  tradicional.  Dessa
forma, o art. 62 da LC nº 75/93, que estabelece a competência das Câmaras de Coordenação e
Revisão de se manifestar sobre o arquivamento de inquérito policial,  inquérito parlamentar ou
peças de informação deve ser  interpretado em conjunto  com o art.  28 do CPP,  que prevê a
remessa dos autos ao órgão  superior  do  Ministério  Público  sempre que  o juiz  discordar  das
razões invocadas pelo órgão ministerial. 8. O procedimento investigatório criminal possui natureza
tipicamente administrativa  e  inquisitiva,  não havendo partes,  uma vez que  ele  visa apenas à
apuração  de  elementos  informativos  de  materialidade  e  autoria  delitiva.  Assim,  não  subsiste
motivo  que  justifique  manifestação  judicial,  especialmente  porque  o  Ministério  Público  é
destinatário do inquérito policial e titular da ação penal. A exigência de prévio pronunciamento
judicial ao controle revisional constitui ingerência indevida e desnecessária no desempenho da
função ministerial, bem assim afronta ao sistema acusatório, que privilegia a divisão orgânica das
funções de acusar, defender e julgar. Ademais, a intervenção judicial não constitui regra na fase
de investigação criminal, mas situação excepcional e devidamente justificada na ordem jurídica
brasileira. Nesse sentido, somente as diligências e medidas que envolverem possível conflito ou
lesão a direitos fundamentais possuem o condão de atrair a atuação do juiz. Por isso, não existe
negativa de eficácia do artigo 28 do CPP, o qual, inclusive, não seria compatível com o artigo 129,
I,  da  Constituição.  9.  Nesse  contexto,  foi  editada  a  Orientação  Conjunta  n°  01/2015/MPF,
recomendando que os Membros do Ministério Público Federal atuantes em ofícios vinculados às
2ª, 5ª e 7ª Câmaras a submeterem as promoções de arquivamento de inquéritos policiais, de
procedimentos investigatórios criminais e de notícias de fato ou peças de informação diretamente
à Câmara competente, para fins de revisão. Enfim, ainda que se pretendesse previamente o envio
do procedimento investigatório criminal ao Poder Judiciário, caso este discorde da promoção de
arquivamento, os autos seriam encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, sendo que a palavra final sobre a matéria, portanto, sempre será deste órgão
colegiado.  10.  No caso concreto,  cumpre reiterar  a incidência do Enunciado nº 71/2ªCCR: 'É
cabível o arquivamento de investigação criminal quando, após a colheita de provas, não restarem
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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.' 11. Manutenção do arquivamento.

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

117. Expediente: JF/MOC-1004476-
26.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 5287/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  previsto  no  artigo  171,  §3º,  do  CP.
Promoção  de  arquivamento.  Argumento,  em  síntese,  de  que:  'apesar  de  configurada  a
materialidade,  a  identificação  da  autoria  delitiva  não  logrou  êxito,  apesar  da  realização  de
diligências minuciosas e exaustivas pela autoridade policial, tampouco há linha investigativa para
tanto ou outras diligências capazes de determinar a autoria criminal.' Considerando o disposto no
art. 62, IV, da LC 75/93, o juízo da 3ª Vara Federal de Montes Claros encaminhou os autos à
presente  Câmara  Revisora  'para  que  esta  manifeste  definitivamente  sobre  o  arquivamento
promovido pelo órgão de execução do Ministério Público oficiante'' Revisão (2ª CCR). Incidência
do Enunciado nº 71/2ªCCR: 'É cabível o arquivamento de investigação criminal quando, após a
colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva, situação
demonstrada com a reunião das seguintes condições: inexistência de suspeitos, de testemunha,
de elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios
biológicos,  etc)  e  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.'
Homologação do arquivamento.

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

118. Expediente: JF/PR/CUR-5066925-
55.2021.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 5349/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de
descaminho, tendo em vista a apreensão, no estabelecimento de uma transportadora, de produtos
de procedência estrangeira (16 itens '  entre  eles,  4 aparadores de barba e 7 lanternas)  sem
documentação probatória de sua regular importação. Tributos iludidos no importe de R$ 518,24. 2.
Consta  dos  autos  que  a  empresa  envolvida  no  delito  em  apreço  possui  outras  05  (cinco)
autuações fiscais,  por  fatos  análogos,  nos  últimos 05 (cinco)  anos,  cujos  tributos  somam R$
3.535,20.  3.  O  membro  do  MPF  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 4. Discordância do Juízo federal, ante a notícia de reiteração delitiva, e remessa
dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5.
Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância
penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a
reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A
atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda
que  a  soma  dos  tributos  sonegados  fique  abaixo  de  R$  20.000,00  (e.g.,  JF/MOC-1002946-
84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento
pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda
penal  nos  casos  em  que  a  soma  dos  tributos  iludidos  pelo(a)  contribuinte  '  levando  em
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consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto
que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as
Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros
ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato,  por  falta  de gravidade,
muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a
solução  dos  problemas  sociais.  8.  Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o
entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos
5 (cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação
possui intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese.
9.  Não  homologação  do  arquivamento  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto. 10.  Registra-se,  ainda,  a necessidade de o membro do MPF apurar todo
conjunto  probatório,  verificando  a  possibilidade  de  apensamento  dos  demais  procedimentos
investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser instaurados em
desfavor do representante legal da empresa pela prática do crime de descaminho.

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

119. Expediente: JF/PR/GUAI-5001404-
15.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5303/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de
descaminho,  tendo  em  vista  a  apreensão,  no  dia  18/02/2019,  de  produtos  de  procedência
estrangeira  (32 peças automotivas)  sem documentação probatória  de sua regular  importação.
Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 4.359,20. 2. Consta dos autos que a empresa
envolvida no delito em apreço possui outras 03 (três) autuações fiscais, por fatos análogos, nos
últimos 05 (cinco) anos, cujos tributos somam R$ 4.735,94. 3. O membro do MPF promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Discordância do Juízo federal, ante a
notícia de reiteração delitiva, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com
redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos  de até  5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de  08/11/2021).  7.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo(a) contribuinte '  levando em consideração todas as apreensões ' totalizar
valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal
na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a
existência de outras autuações fiscais nos últimos 5 (cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso
concreto, a importação possui claro intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da
bagatela na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao
ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do
CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a
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designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do
MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos demais
procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser
instaurados  em  desfavor  dos  representantes  legais  da  empresa  pela  prática  do  crime  de
descaminho.

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

120. Expediente: JF/PR/MGA-5010565-
28.2020.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 5396/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TENTATIVA  DE  ESTELIONATO  EM  DETRIMENTO  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
13.964/2019).  POSSIBILIDADE  DE  OUTRAS  DILIGÊNCIAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no art.
171, § 3º, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. Segundo consta, no dia
24/06/2020, 'W, S. L., motoboy associado à empresa cooperativa `E. T.', (') recebeu uma ligação
de E. M., também associado na referida empresa, comunicando-lhe que deveria se deslocar até a
frente do Paço Municipal de Marialva-PR e apanhar com um indivíduo de nome `R.', usuário do
telefone ('), alguns cheques e, em seguida, depositá-los na agência da Caixa Econômica Federal,
localizada na rua Santos Dumont, em Maringá-PR ('). Após apanhar os cheques com `R.' no local
indicado,  W.  compareceu à referida agência  da CAIXA e,  ao tentar  efetuar  os depósitos das
cártulas,  foi  informado  pelo  funcionário  do  banco  que  os  cheques  seriam  possivelmente
clonados/falsos, sendo, por isso encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Maringá-PR'. 3.
O  membro  do  MPF  promoveu  o  arquivamento,  alegando  que,  'conquanto  demonstrada  a
materialidade do ilícito através das cópias das folhas de cheques adulteradas, forçoso concluir
pela  ausência  de  elementos  indicativos  da  autoria  delitiva,  pois,  no  entender  desta  Agente
Ministerial, não se demonstrou a presença de indícios suficientes para se imputar aos motoboys
W. S. L. e E. M. qualquer responsabilidade na tentativa de efetuar os depósitos dos cheques
clonados nas respectivas contas dos favorecidos e tampouco logrou-se êxito em identificar-se o
indivíduo cognominado de `R.'. Aliás, é perfeitamente razoável se supor que as contas poupanças
indicadas nos versos dos cheques seriam utilizadas apenas como `conta de passagem' para a
depósitos das cártulas, técnica usualmente empregada nessa espécie de crime para dificultar o
rastreamento dos recursos e ocultar  o verdadeiro  destinatário  do dinheiro  obtido na empreita
delituosa'.  4.  Discordância  do  Juízo  federal,  considerando  necessário  o  aprofundamento  das
investigações,  e  encaminhamento dos autos à  2ª  CCR, nos termos do art.  28 do CPP (com
redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Assiste razão ao Juiz ao alegar que, 'Não obstante o MPF
entenda perfeitamente razoável se supor que as contas poupanças indicadas nos versos dos
cheques  seriam utilizadas  apenas  como  `conta  de  passagem'  para  o  depósito  das  cártulas,
poderia ter sido efetuada alguma diligência a fim de se confirmar tal suposição, bem como ter sido
realizada a tentativa da oitiva dos beneficiários dos 03 (três) cheques (R$ 49.780,00 ' W. C. O.; R$
97.530,00 ' A. L. F. e R$ 94.720,00 ' E. A. A. S.), que totalizam o montante de R$ 242.030,00.
Ainda, poderia ter sido oportunizada nova data para a oitiva do tesoureiro L. C. P., responsável
pela  assinatura dos cheques emitidos pelo  Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral de Maringá, juntamente com o presidente, à época, O. C. S.. Este, por sua
vez,  foi  ouvido em 25/08/2020 acerca dos fatos ocorridos em 24/06/2020,  afirmando que era
presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Movimentação  de  Mercadorias  em  Geral  de
Maringá desde 2012, até a renúncia do seu cargo em 12/08/2020 e, ao final, comprometeu-se a
comparecer novamente perante aquela delegacia de polícia federal para fornecer seus padrões
gráficos e apresentar as cópias dos cheques com a numeração que foram efetivamente emitidos
pelo  sindicato,  e  que  estariam  em sua  posse  (')  Contudo,  não  há  nos  autos  o  registro  do
cumprimento de tal  compromisso'.  6.  Arquivamento prematuro.  Possibilidade de realização de
outras diligências para elucidação dos fatos. 7. Não homologação do arquivamento e devolução
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se à oficiante, se for o caso, que,
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para
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tanto.

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

121. Expediente: JF-RJ-5059066-16.2021.4.02.5101-
*APE - Eletrônico 

Voto: 5354/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Ação Penal. O MPF foi intimado pelo Juízo Federal a se manifestar acerca de eventual bis in idem
entre os fatos apurados nestes autos e aqueles objeto de uma outra ação penal. Na oportunidade,
a Procuradora oficiante requereu a extinção do presente feito, por falta de interesse processual,
ao argumento de que os fatos subjacentes aos dois processos teriam relação de continuidade
delitiva (CP, art. 71), e naquela ação penal o réu já teria sido condenado por 23 estelionatos em
continuidade, entre 2006 e 2008. Dessa forma, considerando que a fração de aumento prevista no
art.  71 do CP depende do número de crimes, e que tal  número naquele caso concreto seria
suficiente para a imposição da fração máxima, a Procuradora concluiu que não haveria interesse
processual  na  persecução  do  estelionato  objeto  destes  autos,  ocorrido  entre  2005  e  2008,
porquanto não haveria possibilidade legal de incremento da fração de aumento. Discordância do
Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV,
da LC nº 75/93. No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de
elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitiva  após  esgotadas  as  diligências
investigatórias, ou se demonstrada a ocorrência de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é a hipótese dos autos.  Conforme observado pelo magistrado: ''o  MPF não
confirmou o bis in idem. Entretanto, o próprio MPF reconhece que a sentença proferida na ação
penal' ainda está sujeita a recursos, interpostos tanto pelo MPF quanto pelas defesas. Assim, em
tese, há a possibilidade de que o réu ao final venha a ser absolvido ou ter a pena reduzida. Como
se não bastasse, a sentença proferida naqueles autos não aplicou a fração máxima de aumento,
de 2/3 (CP, art. 71), mas uma fração intermediária de 1/3, o que foi objeto de recurso do próprio
MPF. Assim, caso mantida aquela sentença, haveria possibilidade de incremento da fração pelo
presente feito, o que, entretanto, deve ocorrer em sede de futura e eventual execução (LEP, art.
66, III, a). Assim, seja em razão da não definitividade da sentença proferida no processo', seja em
razão de aplicação  de fração abaixo  da máxima '  nada obstante  o  número  de  condutas ',  é
possível,  em  tese,  que  os  fatos  objeto  da  presente  ação  penal  possam  ser  utilizados  para
aumento da fração de possível continuidade delitiva, na ocasião de futura e eventual unificação de
penas.'  Arquivamento  prematuro.  Devolvam-se  os  autos  ao  ofício  originário  para  dar
prosseguimento à Ação Penal,  facultando-se à Procuradora oficiante, se for o caso, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.

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

122. Expediente: JF/PR/MGA-5004425-
75.2020.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 5306/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO.  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO.  APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 78/2a  CCR.  MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível crime de falso testemunho,
em  razão  de  supostas  incongruências  nas  declarações  prestadas  pelos  investigados,  na
qualidade de testemunhas, em uma ação cível ajuizada em face do INSS, na qual buscava-se o
reconhecimento de labor rural no período compreendido entre 02/06/1975 a 11/02/1985, a fim de
obter benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. Segundo consta, os
investigados alegaram que presenciaram o contínuo labor rural do autor da ação em propriedade
rural localizada em Icaraíma/PR durante o referido período (02/06/1975 a 11/02/1985). Contudo,
constam  elementos  que  apontam  que  os  investigados  eram  registrados  como  trabalhadores
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urbanos  e  que,  durante  boa  parte  do  período  noticiado,  residiram  em  cidades  diversas  de
Icaraíma. 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento, ao fundamento de que não
restou comprovada a materialidade delitiva. 4. Discordância do juízo federal e remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Consta dos
autos que os investigados justificaram, perante a autoridade policial,  que as afirmações foram
prestadas com base em observações feitas por eles quando visitaram familiares em Icaraíma/PR
no período em que não residiram naquele município. Considerando tal justificativa, de fato, como
bem ressaltou o membro do MPF oficiante, não há como precisar se as declarações sobre o
trabalho rural do autor da ação cível são falsas ou verdadeiras. 6. Ademais, os depoimentos das
testemunhas não apresentaram credibilidade. As supostas alegações falsas não tiveram o condão
de alterar os fatos, sendo desconsideradas pelo juízo. 7. Aplicação do Enunciado 78/2a CCR, que
assim dispõe: 'Não configura o crime de falso testemunho (CP, art. 342) o depoimento contrário às
demais provas constantes no processo quando não for  verificada a potencialidade lesiva nas
declarações  prestadas  pela  testemunha,  em  razão  (a)  da  evidente  ausência  de  dolo  do
investigado,  (b)  da  desconsideração  do  depoimento  pelo  Juízo,  (c)  da  sentença  ter  como
fundamentos outros elementos de prova existentes nos autos ou (d) da aplicação de multa pelo
Juízo à testemunha, sendo nessa última hipótese, medida suficiente à retribuição e à prevenção
da  conduta  praticada'.  8.  Precedente  congênere  2ª  CCR:  JF/PR/MGA-5004442-
14.2020.4.04.7003-IP,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  823,  de  04/10/2021,  unânime.  9.
Manutenção do arquivamento.

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

123. Expediente: JFRJ/PTP-INQ-0500098-
45.2017.4.02.5106 - Eletrônico 

Voto: 5131/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
PETRÓPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sonegação tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I). Consta
dos autos que: após apuração realizada pela Receita Federal do Brasil, concluiu-se que foram
realizadas compensações tributárias indevidas, por representantes legais de uma empresa, por
meio  de  declarações  de  crédito  inexistentes  em GFIP,  no  período  de  01/2011  a  05/2013;  a
Procuradoria  Regional  da  Fazenda  Nacional  na  2ª  Região  informou  que  o  crédito  tributário
lançado no auto de infração foi inscrito em dívida ativa da União, em 11/10/2016, e encontra-se
cobrado em uma execução fiscal, reunida a outra execução fiscal, ambas em curso no juízo da 5ª
Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, sendo objeto de negócio jurídico processual
celebrado com a Procuradoria da Fazenda Nacional e homologado pelo Juízo; verificou-se, em
consulta à decisão que homologou o negócio jurídico processual, que restou consignado que a
fiscalização do cumprimento do pactuado e a iniciativa para eventual retomada da execução fiscal
constitui  ônus  processual  da parte  exequente,  sendo determinada a suspensão dos autos.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; fundamentou que: quando
houver parcelamento do débito tributário os autos da investigação poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados em caso de exclusão do parcelamento (Enunciado nº 19/2ª CCR);
apesar de não haver previsão legal acerca da suspensão da pretensão punitiva estatal durante o
período  em  que  o  negócio  jurídico  processual  estiver  sendo  cumprido,  deve-se  aplicar,  por
analogia,  a  mesma regra  do  parcelamento,  já  que se  observa  a  mesma ratio  em ambos os
institutos;  assim  como  no  parcelamento,  no  negócio  jurídico  processual  também  há  o
estabelecimento  de  um  plano  de  pagamento  das  dívidas,  mas  há  o  benefício  de  haver  o
oferecimento de garantias idôneas e, ainda, depender de homologação judicial. Discordância do
Juízo  Federal,  pois,  no  caso,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  já  foi  apresentada;  na
hipótese  de  rescisão  do  parcelamento,  a  Receita  Federal  não  está  mais  obrigada  a  fazer  a
comunicação ao Ministério Público, uma vez que a comunicação já foi feita; a homologação do
negócio jurídico processual não justifica o arquivamento; eventual rescisão é causa de revogação
da suspensão da pretensão punitiva e o fato da prescrição criminal voltar a correr, em razão de
rescisão, não constitui nova prova que possa autorizar o ajuizamento da ação penal no caso de
arquivamento, nos termos da Súmula nº 524/STF. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do
CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Respeitadas as razões invocadas pelo Juízo Federal,
verifica-se, na hipótese, que a sonegação tributária veiculada nos autos está sendo resolvida no
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campo cível.  O negócio jurídico processual é existente, válido e eficaz. Inexistem informações
sobre eventual descumprimento. A despeito da Receita Federal não ter mais o dever legal de
expedir  nova  representação  fiscal  para  fins  penais  sobre  o  caso,  há,  na  promoção  de
arquivamento  da  Procurada  da  República  oficiante,  notícia  de  que  foi  expedido  ofício  à
Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  controlador  do  crédito  em  questão,  a  fim  de  que  seja
informado  caso  o  negócio  jurídico  processual  seja  rescindido.  Adequado,  diante  disso  e  da
fragmentariedade/subsidiariedade do direito penal, que não seja dado, por ora, prosseguimento
ao feito. 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).

124. Expediente: JF-RJ-5043805-45.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 5352/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE ROUBO EM DETRIMENTO DOS CORREIOS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP  (COM  REDAÇÃO  ANTERIOR  À  LEI  13.964/2019).
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. ENUNCIADO 71/2a CCR.
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o
crime  de  roubo  de  carga  postal.  Segundo  consta,  os  criminosos  '  utilizando-se  de  5  ou  6
motocicletas e portando armas de fogo ' abordaram caminhão dos Correios no dia 28/06/2020,
ocasião em que conduziram o veículo até a comunidade conhecida como favela Kelsons, onde
subtraíram os objetos postais, causando prejuízo no importe de R$ 1.894,87. 2. O membro do
MPF  promoveu  o  arquivamento,  ante  a  inexistência  de  elementos  mínimos  de  autoria.  3.
Discordância do Juízo federal e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Da análise dos autos, verifica-se que (a) o
caminhão  não  possuía  câmeras  ou  rastreamento;  (b)  não  há  testemunhas;  (c)  o  motorista  '
funcionário  dos Correios '  não foi  capaz de reconhecer os criminosos,  haja  vista que a ação
delituosa foi praticada por vários indivíduos e de madrugada; e (d) o laudo pericial não foi capaz
de identificar elementos úteis à investigação 5. Além disso, no referido laudo pericial juntado aos
autos, consta informação de que a 'busca por vestígios de impressões papilares ficou a cargo do
PPF (') e será objeto de documento técnico específico a ser elaborado pelo próprio, caso tenham
sido encontrados'. Tal documento técnico não foi elaborado. Logo, constata-se que também não
foram encontrados vestígios de impressões papilares. 6. Aplicação do Enunciado 71/2a CCR, que
assim dispõe: 'É cabível  o arquivamento de investigação criminal  quando, após a colheita de
provas,  não  restarem  evidenciados  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva,  situação
demonstrada com a reunião das seguintes condições: inexistência de suspeitos, de testemunha,
de elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios
biológicos,  etc)  e de outras diligências capazes de modificar  o panorama probatório  atual'.  7.
Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

125. Expediente: JFRS/SLI-5002373-
54.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 5143/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 334-A DO CP. APREENSÃO DE 409
KG DE QUEIJO E 11,82 KG DE DOCE DE LEITE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO
CPP  '  COM  REDAÇÃO  ANTERIOR  À  LEI  13.964/19).  INEXISTÊNCIA  DE  REITERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LESÃO OU POTENCIAL RISCO DE DANO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática dos
crimes de descaminho e contrabando, em razão da apreensão, sem comprovação da regular

72/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

importação, de 84 unidades de chá granulado, 18 unidades de doce de leite,  24 garrafas de
uísque e 409 kg de queijo. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio
da  insignificância.  Ressaltou,  ainda,  que  não  há  outra  autuação  em nome dos  investigados,
sendo, portanto, um ilícito praticado isoladamente. 3. O Juiz discordou apenas em relação ao
crime  de  contrabando,  alegando  que  'O  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento
editou, em 10 de maio de 2016, a Instrução Normativa nº11/2016. Segundo o artigo 1º, II, k, desta
instrução normativa, a importação até 5 kg de queijo ou doce de leite por pessoa é lícita, no que
se refere às restrições sanitárias. No presente caso, a quantidade internalizada é muito superior à
permitida: 409kg de queijo e 11,82 kg de doce de leite'. 4. Revisão de arquivamento (art. 28 do
CPP ' com redação anterior à Lei 13.964/19). 5. Em caso similar ' apreensão de 46 caixas de
frango  ',  este  Colegiado  decidiu  que  'as  medidas  administrativas  aplicadas  pelos  órgãos  de
controle (apreensão do produto e aplicação do perdimento) devem ser consideradas suficientes
como reprimenda ao fato praticado. Ausência de lesão ou potencial risco de dano ao bem jurídico
tutelado. Conduta que, embora formalmente típica, carece de tipicidade material. Falta de justa
causa para a persecução penal' (1.31.000.000116/2021-50, julgado na Sessão de Revisão 801,
de 08/03/2021, unânime). 6. Manutenção do arquivamento.

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

126. Expediente: JFRS/SLI-5002442-
86.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 5146/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia  de fato autuada para apurar  a ocorrência  do crime de descaminho, tendo em vista a
apreensão  '  durante  fiscalização  da  Receita  Federal  nos  Correios  em  Uruguaiana  no  dia
18/02/2020  '  de  produtos  de  procedência  estrangeira  (4  jarras  elétricas)  sem  documentação
probatória de sua regular importação, avaliados em U$ 20,00. Tributos federais iludidos (II + IPI)
no importe de R$ 43,16. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância  do  juízo  federal,  ante  a  notícia  de  reiteração  delitiva  (outra  apreensão  de
mercadorias no dia 13/02/2020, avaliadas em U$ 17,12).  Remessa dos autos à 2ª CCR, nos
termos do art.  28 do  CPP (com redação anterior  à  Lei  13.964/2019).  Da  análise  dos  autos,
verifica-se que o valor das mercadorias apreendidas (U$ 20,00) está abaixo da cota de isenção
fixada pela Receita Federal do Brasil em U$ 50,00 ou o equivalente em outra moeda (art. 1º, § 2º,
da Portaria MF 156). Aplicação do Enunciado 74/2a CCR, que assim dispõe: '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'.  Ademais,  observa-se  que  as  mercadorias  apreendidas  anteriormente
também estão abaixo do limite da cota de isenção. 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).

127. Expediente: JF/SP-5001901-76.2020.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 5232/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
AO  IDOSO.  INEXISTÊNCIA  DE  SUPORTE  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ENUNCIADO 77/2a CCR. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 171, § 3o,
do CP, em razão de suposto recebimento indevido de benefício assistencial ao idoso, haja vista a
alegação de que a beneficiária estaria separada de fato de seu marido por mais de 10 (dez) anos,
embora tal alegação fosse inverídica. 2. Segundo consta, o referido benefício 'foi intermediado por
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L. P. S., a qual, segundo apurações do próprio INSS, atuou em um extenso rol de protocolos,
todos irregulares, e em razão deste fato, o benefício objeto dos autos foi analisado em face das
suspeitas de fraude (') Notificada pelo INSS a prestar esclarecimentos (fls. 71 ' ID 30744977), M.
S. apresentou auto de defesa (fls. 72/76 ' ID 30744977), relatando que em 2005, apresentou-se
em sua residência a `Sra. L. P. S.', a qual prestaria serviços jurídicos junto ao INSS em defesa da
população carente. Informou que, embora não estivesse aposentada à época, a Dra. L. informou
que teria direito a um benefício para idosos, e acreditando na suposta advogada, realizou um
pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) para preparação da documentação e outro de R$ 50,00
(cinquenta  reais)  para  dar  entrada  no  processo  administrativo.  Ademais,  relata  que  celebrou
contrato de prestação de serviços (fls. 75 ' ID 30744977) com a Dra. L., embora não tenha aposto
sua  assinatura,  vez  que  é  analfabeta.  Aduz  que  quando  o  benefício  foi  liberado  realizou  o
pagamento de 03 (três) parcelas para a Dra. L.'. 3. Quanto à investigada M. S. B. S. (beneficiária),
o Procurador da República promoveu o arquivamento com base na ausência de dolo. No tocante
à investigada L.  P.  S.  (advogada),  promoveu o arquivamento ao fundamento da ausência  de
indícios  de  autoria  delitiva.  4.  Discordância  do  Juízo  federal,  considerando  necessário  o
aprofundamento das investigações, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP
(com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Assiste razão ao membro do MPF oficiante, posto
que  os  elementos  de  informação  e  as  circunstâncias  do  caso  indicam  que  a  beneficiária
investigada  não  tinha  conhecimento  da  ilicitude,  mormente  pelo  fato  de  tratar-se  de  pessoa
humilde e analfabeta. 6. Em relação à advogada que supostamente intermediou o requerimento
do benefício, conforme laudo pericial, não foram encontrados padrões gráficos compatíveis na
documentação objeto do presente inquérito. Logo, não há suporte probatório para comprovar sua
participação  na  empreitada  delitiva.  7.  Ademais,  conquanto  tenha  ocorrido  prestação  de
informação falsa, não há elementos que atestem que a beneficiária realmente não fazia jus ao
benefício, porquanto não há informação sobre sua condição socioeconômica. Aplica-se ao caso o
Enunciado  77  da  2a  CCR,  que  assim  dispõe:  'É  cabível  o  arquivamento  de  procedimento
investigatório em relação ao crime de estelionato em detrimento da União, cometido mediante o
recebimento  indevido  de  benefício  assistencial,  quando  (a)  não  haja  elementos  que  possam
afastar a presunção de miserabilidade, ainda que a renda familiar per capita supere o limite legal
ou (b) não houver comprovação de prestação de informações falsas no momento do requerimento
do benefício'. 8. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

128. Expediente: TRE-PB-APE-0600082-
08.2021.6.15.0070 - Eletrônico 

Voto: 5023/2021 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DA PARAÍBA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. POSSÍVEIS CRIMES ELEITORAIS CONEXOS COM CRIMES LICITATÓRIOS, DE
CORRUPÇÃO E PECULATO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI  13.964/2019).  DECISÃO  DO  STF  RECONHECENDO  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ELEITORAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  caso  em  que  o
Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia em desfavor de 13 (treze) acusados
pela  prática  de  crimes  licitatórios,  de  corrupção  e  peculato  (Ação  Penal  0003269-
66.2020.8.15.2002). 2. O STF, em decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da
Reclamação 46.987/PB,  declarou a incompetência  da 3a Vara Criminal  da Comarca de João
Pessoa em relação ao réu R. V. C., ex-governador da Paraíba, determinando a remessa dos autos
à Justiça Eleitoral daquele Estado. 3. Ao abrir  vista dos autos ao MPE, a Promotora oficiante
promoveu o arquivamento em relação ao suposto crime eleitoral, alegando que, "ao contrário do
argumento  utilizado  no  julgamento  da Reclamação no  46.987,  no  sentido  de  que  os  valores
ilicitamente recebidos foram destinados ao financiamento de campanha eleitoral, amoldando-se
ao crime de falsidade ideológica eleitoral  (art.  350 do Código Eleitoral),  o  efetivo objetivo da
propina  paga  ao  ex  governador  seria  o  adiantamento  por  práticas  de  corrupção  a  serem
concretizadas por meio de contratos futuros em favor de D. G., especialmente na área da saúde. A
mera transcrição, na denúncia, de trechos contendo referências à campanha eleitoral de 2010 não
implica, por si só, na existência de delitos de cunho eleitoral. (...) meras ilações ou probabilidades/
possibilidades  de  ocorrência  de  fato  criminoso  eleitoral  não  ensejam  o  deslocamento  de
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competência, sendo fundamental a indicação de dados objetivos e concretos, sob a carga de
indícios efetivos, que apontem nesse sentido. Se a própria denúncia não narra qualquer crime
eleitoral que, diga-se de passagem, sequer foi objeto de investigação, não há razão para o feito
tramitar na Justiça Eleitoral. Não está em discussão, portanto, eventual omissão na prestação de
contas  ou  inclusão  de  informação  falsa  no  referido  documento".  Requereu,  ainda,  o
reconhecimento da incompetência do Juízo da 1a Zona Eleitoral de João Pessoa e a remessa -
após convalidação, se necessário, de todos os atos decisórios até então praticados - à unidade
judiciária de origem, qual seja, a 3a Vara Criminal da Capital. 4. Discordância da Juíza eleitoral,
argumentando que "a decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, deverá
ser cumprida na íntegra, até ulterior deliberação, eventualmente, a ser emanada do próprio STF,
posto que, até a presente data, dotada de eficácia plena, razão pela qual não há que se falar em
incompetência deste juízo e consequente retorno dos autos ao juízo de origem, nesta ocasião". 5.
Encaminhamento  dos  autos  a  este  Colegiado,  nos  termos  do  art.  28  do  CPP (com redação
anterior à Lei 13.964/2019) e do Enunciado 29/2a CCR. 6. Observa-se que, no julgamento da
Reclamação 46.987/PB, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que (a) "A narrativa da denúncia
expõe um sistema criminoso em que estão reconhecidamente inseridos delitos eleitorais. Embora
o Ministério Público não tenha pedido a condenação por sua prática, descreveu os elementos
típicos potencialmente suficientes para fundamentá-la, se fosse o sentenciante competente para a
matéria"; (b) "Avulta da moldura fática a íntima conexão entre delitos de cunho administrativo e de
cunho eleitoral, pois alguns dos valores ilicitamente recebidos foram destinados a financiamento
de campanha eleitoral, denotando, por conseguinte, substrato fático que se subsume ao delito de
falsidade  ideológica  eleitoral  (art.  350  do  CE)";  e  (c)  "deve-se  reconhecer  a  competência  da
Justiça Eleitoral, nos termos do paradigma abstrato fixado por esta Suprema Corte no julgamento
do Inquérito 4.435 AgR-Quarto". 7. Da consulta do andamento da referida reclamação, verifica-se
que foi  interposto  agravo regimental  pelo  Procurador-Geral  da República em face da decisão
monocrática,  sendo  que,  atualmente,  os  autos  encontram-se  conclusos  ao  Relator.  No  atual
momento, cabe à 2a Turma do STF, órgão colegiado competente para apreciar o agravo interno
proposto,  analisar  eventual  divergência  quanto  ao  entendimento  firmado  pelo  Ministro  Gilmar
Mendes. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPE para
prosseguir na persecução penal quanto ao réu R. V. C., tendo em vista que (i) a competência para
o julgamento da matéria já foi dirimida, ao menos até o presente momento, pela Suprema Corte,
nos autos da Reclamação 46.987; e (ii) há indícios da prática de crime eleitoral e suposta conexão
com os demais delitos.

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

129. Expediente: JF-AM-0013252-83.2015.4.01.3200-
APO - Eletrônico 

Voto: 5226/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O
ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO
DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO INDICAM
CONDUTA  CRIMINOSA  HABITUAL  CAPAZ  DE  INVIABILIZAR  O  ACORDO  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.  171, § 3º, do CP, em continuidade delitiva por 4 vezes, em razão de receber ilicitamente
seguro  defeso  devido  a  pescador  artesanal.  2.  O  membro  do  MPF  manifestou-se  pela
inviabilidade do acordo, alegando que (a) já houve o recebimento da denúncia no caso e (b) a
continuidade delitiva  é  incompatível  com o próprio  instituto  do ANPP,  uma vez que evidencia
conduta criminal reiterada. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR,
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nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, registra-se que a 2a CCR/MPF possui
entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, até o
trânsito  em julgado, quando se tratar de processos que estavam em trâmite  no momento da
introdução  da  Lei  13.964/2019  '  como  o  caso  ora  em análise  ',  conforme  disposto  em seu
Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5.
Cumpre ressaltar, ainda, que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no
sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal,  quando do
surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  6.  Precedente  do  CIMPF  no  mesmo  sentido:
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 7. Quanto à
vedação prevista no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, este Colegiado já se manifestou no sentido de que,
a  depender  das  circunstâncias  do  caso  concreto,  é  possível  que  crimes  praticados  em
continuidade delitiva obstem o oferecimento do acordo, com base no referido dispositivo legal
(Precedente: 5052093-51.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021, unânime). 8.
Entretanto, na hipótese, o réu foi denunciado por obter, para si, entre os anos de 2008 e 2011,
vantagem ilícita (seguro defeso devido a pescador artesanal) ' mesmo sabendo que, em verdade,
exercia atividade de agricultor há 35 anos, não fazendo jus, portanto, ao benefício percebido ', em
prejuízo aos cofres da União; fato que não indica, por si só, conduta criminosa habitual capaz de
inviabilizar o acordo. As circunstâncias do delito foram normais e inerentes à espécie delitiva, sem
notas extravagantes  que indiquem a insuficiência  da  medida.  Precedentes congêneres da 2a
CCR:  JF-RIB-0003203-45.2018.4.03.6102-APORD  e  JF/PR/CAS-5004953-06.2020.4.04.7005-
APN, julgados na Sessão de Revisão 811, de 08/06/021. 9. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador da República para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo no
caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que requeira, com fundamento em
sua independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

130. Expediente: JF/CHP/SC-5003941-
79.2019.4.04.7202-APE - Eletrônico 

Voto: 5136/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CHAPECÓ

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO
CASO CONCRETO. 1.  Ação penal  em que o réu foi  condenado,  em primeira  instância,  pela
pratica do crime previsto no art. 334 do CP. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou
o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal. 3. O membro da Procuradoria da República no município de São Miguel do
Oeste/SC deixou de oferecer o acordo, pelos seguintes fundamentos: 'a denúncia foi recebida em
24/07/2019  (evento  4),  antes  portanto  do  advento  da  Lei  n.  13.964/09,  publicada  em 24  de
dezembro de 2019, portanto, inviável o oferecimento do referido acordo. Ademais, observa-se que
o réu não preenche o requisito constante do artigo 28-A, §2º, inciso II do CPP, tendo em vista que
responde a outra ação penal (5004675-74.2017.4.04.7210),  em fase de alegações finais, pelo
mesmo crime (art 334 do CP), bem como possui registro, no Ministério da Fazenda, de várias
apreensões  anteriores,  do  mesmo  tipo  de  mercadoria,  o  que  demonstra  a  conduta  criminal
reiterada e profissional'. 4. Recurso apresentado pela defesa e encaminhamento dos autos à 2ª
CCR,  nos  termos do  art.  28-A,  §  14,  do  CPP.  5.  Inicialmente,  importante  registrar  que  a 2a
CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da
ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a,
4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
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inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem:
cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP
em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da
Procuradoria  Regional  da  República.  Inclusive,  foi  editado  o  Enunciado  101  dispondo que  'É
atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando
cabível  em grau recursal,  por  retroação  do art.  28-A do CPP'  (aprovado na 198ª  Sessão de
Coordenação, de 30/08/2021). 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em
conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se
falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o
MPF  se  manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou  não,  do  ANPP;  e  III)  ser  da  atribuição  da
Procuradoria  Regional  da  República  a  análise  e  propositura  do  ANPP,  em  grau  recursal,
entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição
1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela
atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso
semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que
aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de
processos  em  fase  recursal,  constata-se  que  os  membros  atuantes  nos  demais  Tribunais
Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 10. Em
face das decisões atuais do Procurador-Geral  da República,  da 2a CCR/MPF e do Conselho
Institucional  do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos
similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de
ANPP no  caso  concreto  é  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  4a  Região,  restando,
portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Registre-se que as negociações e a formalização do
acordo  (por  escrito),  se  for  o  caso,  deverão  ser  realizadas  no  âmbito  administrativo,  sem
necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do § 3° do art. 28-A do CPP.
Logo, não será necessária a autorização prevista no art.  57, XIII,  da LC 75/1993, visto que o
membro do MPF de segundo grau não oficiará perante o Juízo de primeira instância. Na presente
hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá solicitar, pelas vias
cabíveis, o encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins
de homologação (§ 4° do art. 28-A do CPP). 12. Esclarece-se, por fim, que a presente decisão '
quanto à atribuição para a análise da possibilidade de propositura do acordo no caso concreto '
não se estende para eventual fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco
para a execução do ANPP junto ao juízo da execução penal. 13. Necessidade de remessa dos
autos ao órgão do MPF de segundo grau.

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

131. Expediente: JF-CPS-APORD-5013527-
63.2019.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 5157/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DO ACORDO DE
NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  PELO  MPF.  DISCORDÂNCIA  DA  DEFESA  QUANTO  ÀS
CONDIÇÕES  APRESENTADAS  NA  PROPOSTA.  ENVIO  DOS  AUTOS  À  2ª  CCR  COM
FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NORMA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS
AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo
de não persecução penal. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º,
por duas vezes - concurso material). 2. Oferecimento do acordo de não persecução penal pelo
Ministério Público Federal. 3. Discordância da defesa quanto às cláusulas apresentadas; alegação
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de que "(...) a renda familiar da acusada M.D.C.D.S.G. é incompatível com a reparação do dano
no  valor  de  R$  6.007,85  (...)  a  composição  familiar  da  acusada  é  composta  por  ela,
desempregada e sem renda; pelo esposo (...), aposentado por idade com rendimentos mensais
de R$ 1.561,27, mas com salário de benefício líquido ainda menor em razão de descontos de
empréstimos consignados (...) e pela filha (...), atualmente com emprego formal e com renda de
R$ 3.622,09 mensais (...)". As negociações foram encerradas, visto que não houve ajuste entre as
partes. Recurso apresentado pela denunciada e encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 4. 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.  5. No caso, o membro do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP à denunciada,
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. 6. 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. 7. Precedentes congêneres da
2ª  CCR:  1.00.000.002766/2021-14,  Sessão  de  Revisão  nº  809,  de  17/05/2021;  JF/PR/CUR-
5008935-43.2020.4.04.7000-IANPP,  Sessão  de  Revisão  nº  784,  de  05/10/2020.  8.  Não
conhecimento da remessa.

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

132. Expediente: JF-CPS-0002924-50.2018.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5295/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 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 REITERADA (ART.  28-A,  §  2°,  II,  DO
CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal
instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime
descrito no art. 171, § 3º, do CP. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo, alegando que
'as certidões de antecedentes criminais de ambos os acusados apontam a existência de diversos
procedimentos criminais e investigativos em andamento, bem como o procedimento investigatório
do presente feito indica que as condutas denunciadas na exordial  são parte de esquema que
caracteriza conduta criminal reiterada e profissional'. 3. Recurso da defesa e encaminhamento dos
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP
dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal,  a 2ª
CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado
constitui,  em regra,  óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal.  Precedentes:
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000,
Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020. 6. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
são  suficientes  para  caracterizar  a  contumácia,  a  habitualidade  ou  a  reiteração  delitiva,  que
implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-
RPCR, Sessão de Revisão 830, de 22/11/2021, unânime). 7. No caso, noticia-se que, em relação
ao  réu  A.  P.  G.  F.,  'constam  da  certidão  de  antecedentes  criminais  diversas  condenações
transitadas em julgado pela prática do crime de estelionato majorado, previsto ao art. 171, §3º
(autos nº 0000196-96.2021.8.26.0595; nº 0000197-81.8.26.0595; nº 0000781-85.2020.8.26.0595)'.
Quanto ao réu M. C. U. P., 'as folhas de antecedentes também apontam condenações transitadas
em  julgado  pela  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (autos  de  nº  0000360-
95.2020.8.26.0595;  nº  0000422-38.2020.8.26.0595;  nº  0000793-02.2020.8.26.0595)'.
Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a reiteração/habitualidade
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de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 8. Prosseguimento da ação penal.

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

133. Expediente: JF/ES-5003791-88.2021.4.02.5002-
*APE - Eletrônico 

Voto: 5353/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO
ANPP  EM  CRIMES  TRIBUTÁRIOS.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  PARA  REANÁLISE  DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor do acusado pela prática do crime
previsto no art. 337-A do CP. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo, alegando que 'a
principal condição a ser cumprida pelo réu seria a reparação do dano, prevista no inciso I do art.
28-A do Código de Processo Penal, que se daria com o pagamento integral do tributo devido.
Nesse diapasão, considerando que o investigado foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 337-A do Código Penal, que constitui forma específica daquele previsto no artigo 1º da Lei
nº  8.137/90,  que  define  `crimes  contra  a  ordem  tributária',  cujo  `bem jurídico  protegido  é  a
integridade do erário (TRF4, AC 1997.00013749-2, Fábio Rosa, 7ª T., u., 11.2.03), a arrecadação
(STJ,  CC 96497,  Arnaldo  Lima,  3ª  S.,  u.,  23.9.09)  ou  a  ordem tributária,  entendida  como o
interesse do estado na arrecadação dos tributos, para a consecução dos seus fins', o acordo de
não persecução penal mostra-se desnecessário, pois `o pagamento integral do débito tributário, a
qualquer  tempo,  é  causa  extintiva  de  punibilidade,  nos  termos  do  art.  9º,  §  2º,  da  Lei  nº
10.684/2003'. Assim, verifica-se que o acordo de não persecução penal não se mostra `necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime', como exige o caput do art. 28-A do Código de
Processo Penal'. 3. A defesa interpôs recurso e os autos foram encaminhados à 2ª CCR, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto à alegação de inviabilidade de celebração de
acordos de não persecução penal nos crimes tributários materiais, em razão de o pagamento
extinguir  a punibilidade (havendo norma especial  que seria mais benéfica ao denunciado),  tal
argumento não prospera para fins de,  por  si  só,  justificar  a  negativa do seu oferecimento.  O
simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime tributário não
exclui a possibilidade de celebração do ANPP. Nesse sentido, precedente da 2a CCR: JFRS/PEL-
5008726-40.2017.4.04.7110-APN, julgado na Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, unânime. 5.
De fato, uma das condições previstas na lei para celebração do acordo é a reparação do dano.
Contudo,  ressalta-se  a  necessidade de  o membro  do  MPF analisar  a  questão  relacionada à
eventual impossibilidade de reparação total do dano (segunda parte do inciso I do art. 28-A do
CPP).  6.  Na hipótese,  caso satisfeitos os demais requisitos previstos no art.  28-A do CPP, o
membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma das
condições)  o  pagamento  do  débito  da  forma  que  entender  pertinente,  cumulado  a  eventuais
outras condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada ao réu, cabendo
ao acusado e à sua defesa aceitarem ou não. 7. Ademais, 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),  o  CPP  não  estabelece  um  valor  máximo  pré-determinado  como  requisito  para  o
oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano também não pode
constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 8. Necessidade de retorno dos
autos ao Procurador da República para consideração do entendimento firmado pela Câmara, bem
como reanálise dos requisitos exigidos para a 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 reanálise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

134. Expediente: JF-ITV-APN-5001025-
87.2019.4.03.6139 - Eletrônico 

Voto: 5346/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  39ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ITAPEVA/SP
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O
ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO
ANPP  EM  CRIMES  TRIBUTÁRIOS.  ELEMENTOS  DE  INFORMAÇÃO  QUE  NÃO  INDICAM
CONDUTA  CRIMINOSA  HABITUAL  CAPAZ  DE  INVIABILIZAR  O  ACORDO  NO  CASO
CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A  PROPOSITURA DO  ACORDO.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no
art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 c/c o art. 71 do CP. 2. O membro do MPF manifestou-se pela
inviabilidade do acordo, alegando 'ser incabível falar-se em Acordo de Não Persecução Penal a
crimes de sonegação, na medida em que é condição necessária para o benefício a reparação do
dano ao erário (CPP, art. 28-A, I), quando que o pagamento integral do tributo devido é causa de
extinção da punibilidade, conforme Lei n. 11.941/2009, arts. 68 e 69. Não suficiente, verifica-se
que as condutas criminosas dos imputados são praticadas de forma habitual  e reiterada, por
vários anos, de forma complexa e no exercício de atividade profissional, tornando absolutamente
incabível o benefício de política criminal'. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto à alegação de inviabilidade de
celebração de acordos de não persecução penal nos crimes tributários materiais, em razão de o
pagamento  extinguir  a  punibilidade  (havendo  norma  especial  que  seria  mais  benéfica  ao
denunciado),  tal  argumento não prospera para fins de,  por  si  só,  justificar  a negativa do seu
oferecimento. O simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime
tributário não exclui a possibilidade de celebração do ANPP. Nesse sentido, precedente da 2a
CCR:  JFRS/PEL-5008726-40.2017.4.04.7110-APN,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  803,  de
22/03/2021, unânime. 5. De fato, uma das condições previstas na lei para celebração do acordo é
a  reparação  do  dano.  Contudo,  ressalta-se  a  necessidade  de  o  membro  do  MPF analisar  a
questão relacionada à eventual impossibilidade de reparação total  do dano (segunda parte do
inciso I do art. 28-A do CPP). 6. Na hipótese, caso satisfeitos os demais requisitos previstos no art.
28-A do CPP,  o  membro do Ministério  Público poderá,  ao oferecer  o  acordo,  estipular  como
condição (ou uma das condições)  o  pagamento do débito  da forma que entender pertinente,
cumulado  a  eventuais  outras  condições  que  julgar  proporcional  e  compatível  com a  infração
imputada à ré, cabendo à acusada e à sua defesa aceitarem ou não. 7. Ademais, 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),  o  CPP não  estabelece  um  valor  máximo  pré-determinado  como
requisito para o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano
também não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 8. No que se
refere à vedação prevista no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, este Colegiado já se manifestou no sentido
de que, a depender das circunstâncias do caso concreto, é possível que crimes praticados em
continuidade delitiva obstem o oferecimento do acordo, com base no referido dispositivo legal
(Precedente: 5052093-51.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021, unânime). 9.
Entretanto, na hipótese, a ré foi denunciada por suprimir tributos federais (IRPF), relativos aos
anos-calendários de 2013 e 2014,  mediante  artifício  fraudulento,  consistente  na prestação de
falsas informações à autoridade fazendária, por meio de omissão de receitas; fato que não indica,
por si só, conduta criminosa habitual capaz de inviabilizar o acordo. As circunstâncias do delito
foram  normais  e  inerentes  à  espécie  delitiva,  sem  notas  extravagantes  que  indiquem  a
insuficiência  da  medida.  Precedentes  congêneres  da  2a  CCR:  JF-RIB-0003203-
45.2018.4.03.6102-APORD e JF/PR/CAS-5004953-06.2020.4.04.7005-APN, julgados na Sessão
de Revisão 811, de 08/06/021. 10. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República
para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo
discordância,  faculta-se  ao  oficiante  que  requeira,  com  fundamento  em  sua  independência
funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

135. Expediente: JF-ITV-5000884-68.2019.4.03.6139-
APN - Eletrônico 

Voto: 5293/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  39ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
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ITAPEVA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime descrito no
art. 289, § 1º, do CP. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo, alegando que 'existem
elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e reiterada da parte do acusado'. 3.
Recurso da defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido
dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no
nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal.
Precedentes:  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de  Revisão  773,  de  09/06/2020;  5012651-
78.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  770,  de  25/05/2020.  6.  Cumpre  observar  que  este
Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou
procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou
a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-
5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR,  Sessão  de  Revisão  830,  de  22/11/2021,  unânime).  7.  No
caso,  noticia-se  outros  registros  criminais  em nome do  réu,  quais  sejam:  'autos  n.  0000582-
75.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé/SP, na qual ele foi denunciado por furto praticado em
06/02/2018;  autos  n.  0000236-61.2018.8.26.0279,  da  Comarca  de  Itararé/SP,  no  qual  ele  foi
condenado e cumpre pena de pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10
dias-multa,  no mínimo legal,  por furto qualificado praticado em 06/02/2018; autos n. 1502889-
25.2019.8.26.0279,  da  Comarca  de  Itararé/SP,  na  qual  ele  foi  denunciado,  e  foi  recebida  a
denúncia em 20/05/2020, por crime de roubo; autos n. 1500323 69.2020.8.26.0279, da Comarca
de Itararé, na qual ele foi denunciado, e foi recebida a denúncia em 26/06/2020, pelo crime de
furto  majorado'.  Circunstâncias  que,  segundo  entendimento  da  2ª  CCR,  apontam  para  a
reiteração/habitualidade  de  conduta  criminosa  e  impede  o  oferecimento  de  ANPP.  8.
Prosseguimento da ação penal.

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

136. Expediente: JF/MG-APORD-0054346-
25.2013.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 5356/2021 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. 1º, I, DA
LEI Nº 8.137/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A,
§14,  DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE  CELEBRAÇÃO  DO  ANPP EM  CRIMES  TRIBUTÁRIOS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO
TOTAL DO DANO (ART. 28-A, I, DO CPP). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. O réu foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, por ter reduzido tributos federais mediante a omissão de
informação às autoridades fazendárias. Em 22/08/2014, houve adesão ao parcelamento do débito
tributário,  tendo  o  seu  encerramento,  sem  pagamento,  ocorrido  em  14/05/2021.  2.  Sobre  a
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), o membro do
MPF  manifestou-se  nos  seguintes  termos:  'b)  a  legislação  prevê  solução  mais  benéfica  ao
Acusado  (a  liquidação  do  crédito  tributário  extingue  a  punibilidade;  a  liquidação  parcelada  a
suspende), que não foi aproveitada conforme item abaixo; c) o Acusado, ao parcelar o crédito
tributário ' e suspender a persecução por sete anos ', deixando posteriormente de liquidar a dívida,
adota postura processual  diametralmente oposta a uma das condições para a  celebração do
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acordo ' a reparação do dano'. 3. Remessa dos autos à presente Câmara Revisora, nos termos do
art. 28, §14, do CPP. 4. Os crimes tributários, assim como o inadimplemento de parcelamento
tributário,  não  estão  no  rol  das  hipóteses  legais  impeditivas  da  celebração  do  ANPP.  Caso
satisfeitos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público
poderá estipular a reparação do prejuízo causado da forma que entender pertinente, cumulado a
eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada ao réu,
e,  sendo  recusada  a  proposta  pela  defesa,  a  ação  penal  deverá  seguir  seu  curso  regular.
Ademais, o membro do MPF deve analisar a questão relacionada à eventual impossibilidade de
reparação total do dano (art. 28-A, I, do CPP). Precedente congênere da 2ª CCR: JF/PR/CAS-
5004040-24.2020.4.04.7005-APN, julgado na  Sessão 790,  em 23/11/2020.  5.  Necessidade de
retorno dos autos ao Procurador da República para consideração do entendimento firmado pela
Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso
concreto.  Havendo  discordância,  faculta-se  ao  oficiante  que,  com  fundamento  em  sua
independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

137. Expediente: JF/MG-IPL-1036426-
74.2020.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 5289/2021 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. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-
A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de
não persecução penal. Réu que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei
8.171/91. 2. Recusa da Procuradora da República oficiante em propor o acordo, em razão da
'presença de antecedentes negativos, inquérito em andamento' e ainda existência de condenação
criminal'.  3.  Remessa dos autos a  órgão superior,  nos termos do art.  28-A,  §14,  do CPP.  4.
Existência,  na  hipótese,  de  elementos  indicativos  de  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional, haja vista informações dando conta de o réu foi condenado, pelo Juízo da 4ª Vara
Criminal de Belo Horizonte/MG, pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, c/c art. 14,II, do
CP  (autos  nº  1477743-46.2010.8.13.0024).  Consta,  ainda,  notícia  de  seu  indiciamento  em
inquérito em andamento na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Barreiro (nº 438781). 5. Réu que não
preenche os requisitos legais para ser beneficiado com eventual acordo de não persecução penal
(art. 28-A, §2º, II, do CPP). Prosseguimento da ação penal.

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

138. Expediente: JF/MG-0001028-54.2018.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 5183/2021 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. 334-A,
§  1º,  INC.  IV,  DO  CP.  RECONSIDERAÇÃO  DA DECISÃO  PROFERIDA  NA  SESSÃO  DE
REVISÃO  Nº  809,  DE  17/05/2021.  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL  EVIDENCIADA.
INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP.  PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO PENAL.  1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito da ação penal proposta em
desfavor de V.H.C.L. pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inc. IV). 2. O
membro do MPF oficiante deixou de oferecer o acordo, ao fundamento de que "o acusado possui
passagem policial pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o
que demonstra a reiteração criminosa; não há, nos autos, a confissão circunstanciada da prática
do  crime  de  contrabando,  sendo  que,  ouvido  em sede  policial,  V.H.C.L.  negou  que  fosse  o
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responsável pelos cigarros apreendidos". 3. Após recurso da defesa, este Colegiado, na Sessão
de Revisão nº 809, de 17/05/2021,  deliberou,  à unanimidade,  pela  devolução dos autos para
(re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto da relatora: "(...) 4. Da
leitura das folhas de antecedentes criminais federal e estadual juntadas aos autos, observa-se
que não  consta  outro  registro  criminal  em nome do réu.  Ademais,  também inexiste  qualquer
procedimento administrativo fiscal em seu desfavor. Tais as circunstâncias, não se verifica, no
caso concreto, elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada ou habitual. 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 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'  (...)".  4.  Com o  retorno  dos  autos  à  origem,  o  membro  do  MPF
oficiante, em nova manifestação, deixou de oferecer ao denunciado, por mais uma vez, o acordo
de não persecução penal,  pelo seguinte: "(...) No caso em questão, conforme mencionado na
manifestação anterior deste signatário, V.H.C.L. possui, também, um registro de indiciamento em
inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no art.
180 do Código Penal,  em 20/05/2020.  Tal  informação consta  de seus antecedentes criminais
obtidos por  meio  da pesquisa  ASSPA,  a  qual  não foi  juntada em anexo  quando da primeira
manifestação, mas sim nesta oportunidade. E mais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, verifica-se que referido inquérito policial deu origem à ação penal nº (...), em trâmite
na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, cuja cópia da movimentação processual
também se encontra em anexo. Dessa forma, restou demonstrada a habitualidade delitiva (...)". 5.
Interposição de novo recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A,
§ 14, do CPP. 6. 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. Considerando o referido dispositivo legal,  a 2ª
CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado
constitui,  em regra,  óbice  ao  oferecimento do acordo  de não persecução penal.  Processo n°
1.29.000.002053/2020-43,  Sessão de  Revisão  n°  773,  de  09/06/2020;  Processo  n°  5012651-
78.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020,  unânimes.  Ressalva  de
entendimento pessoal. 8. No caso, consta informações de que "(...) V.H.C.L. possui, também, um
registro de indiciamento em inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante pela prática
do crime previsto no art. 180 do Código Penal, em 20/05/2020 (...) referido inquérito policial deu
origem à ação penal nº (...) , em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG
(...)". Tais circunstâncias, segundo entendimento da 2ª CCR, aponta para a existência de conduta
criminal habitual e impede o oferecimento do ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, II, do
CPP.  9.  Reconsideração  da  decisão  proferida na Sessão de Revisão nº  809,  de 17/05/2021.
Prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração da
decisão proferida na Sessão de Revisão nº 809 e pela inviabilidade de oferta do acordo de não
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

139. Expediente: JF/MG-0015119-18.2019.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 5162/2021 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.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO MPF. ACORDO ACEITO E FORMALIZADO PELAS PARTES. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO
FEDERAL, QUE ENCAMINHOU OS AUTOS À 2ª CCR, POR APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP.
EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO
SUPERIOR NA HIPÓTESE DE RECUSA EM PROPOR O ANPP (CPP, ART. 28-A, § 14), O QUE
NÃO  SE  VERIFICOU  NO  CASO  CONCRETO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  1.
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Incidente de acordo de não persecução penal.  Suposta prática do crime de tráfico de drogas
internacional (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I - 3,14 kg de cocaína; destino inicial:
Lisboa/Portugal).  2.  Oferecimento do acordo de não persecução penal pelo  Ministério  Público
Federal. Acordo aceito e formalizado pelas partes (beneficiário assistido pela DPU). O membro do
MPF oficiante entendeu que a hipótese refere-se a tráfico privilegiado de drogas (houve confissão
do beneficiário; existência de bons antecedentes; ausência de provas que indiquem que ele se
dedique  a  atividades criminosas  ou  integre  organização  criminosa).  3.  Discordância  do Juízo
Federal quanto às condições dispostas no acordo de não persecução penal: "(...) as condições
propostas  pelo  Parquet  no  acordo  em  questão,  consistentes  no  pagamento  de  prestação
pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil  reais),  em 07 (sete) parcelas de R$ 142,85 (cento e
quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) cada, com vencimento no dia 10 (dez) de cada
mês, iniciando-se o pagamento no primeiro mês subsequente à homologação em juízo e proibição
de frequentar bares,  restaurantes e similares nos finais de semana pelo período de 07 (sete)
meses,  são insuficientes e incapazes de reprovar  e prevenir  a prática do crime de tráfico  de
drogas,  ainda  que  privilegiado  (...)".  Não  homologação  do  acordo  de  não  persecução  penal.
Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Cumpre observar que o acordo
de  não  persecução  penal  constitui  um  ajuste  firmado  entre  o  Ministério  Público,  o
investigado/beneficiário  e  o  seu  defensor  (CPP,  art.  28-A,  §  3°),  desde  que  preenchidos
determinados requisitos. 5. 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 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". 6. Na hipótese, não houve
recusa por parte do Ministério Público em propor o ANPP. Assim, o caso é de não conhecimento
da remessa, uma vez que não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no
que diz respeito à remessa ex officio pelo magistrado, tendo em vista a natureza negocial do
instituto  e a existência  de norma específica  sobre o  tema (art.  28-A,  § 14,  do CPP).  7.  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).

140. Expediente: JF/MG-0019902-78.2004.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 5233/2021 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. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente
de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor do
acusado pela prática dos crimes previstos no art. 1o, I, da Lei 8.137/1990 e no art. 337-A do CP. 2.
O membro do MPF deixou de propor o acordo, 'em face da natureza do delito praticado e do
tratamento diferenciado existente no ordenamento jurídico em relação ao mesmo'. 3. A defesa
interpôs recurso e os autos foram encaminhados à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do CPP. 4. Quanto à alegação de inviabilidade de celebração de acordos de não persecução
penal nos crimes tributários materiais, em razão de o pagamento extinguir a punibilidade (havendo
norma especial que seria mais benéfica ao denunciado), tal argumento não prospera para fins de,
por si só, justificar a negativa do seu oferecimento. O simples fato de existir uma outra forma de
extinção da punibilidade para o crime tributário não exclui a possibilidade de celebração do ANPP.
Nesse sentido, precedente da 2a CCR: JFRS/PEL-5008726-40.2017.4.04.7110-APN, julgado na
Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, unânime. 5. De fato, uma das condições previstas na lei
para celebração do acordo é a reparação do dano. Contudo, ressalta-se a necessidade de o
membro do MPF analisar a questão relacionada à eventual impossibilidade de reparação total do
dano (segunda parte do inciso I do art. 28-A do CPP). 6. Na hipótese, caso satisfeitos os demais
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o
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acordo, estipular como condição (ou uma das condições) o pagamento do débito da forma que
entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível
com a infração imputada ao réu,  cabendo ao acusado e à sua defesa aceitarem ou não.  7.
Ademais, 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), o CPP não estabelece um valor máximo
pré-determinado  como  requisito  para  o  oferecimento  do  acordo,  de  modo  que,  ainda  que
expressivo,  o  valor  do  dano  também  não  pode  constituir  fundamento  único  para  obstar  a
realização  do  ANPP.  8.  Necessidade de  retorno  dos  autos  à  Procuradora  da  República  para
consideração do entendimento firmado pela Câmara, bem como reanálise dos requisitos exigidos
para a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se à oficiante que
requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para
dar continuidade ao feito.

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

141. Expediente: JF/MG-0035227-05.2018.4.01.3800-
APN - Eletrônico 

Voto: 5160/2021 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.  Ação penal proposta em face de C.P.B.C. pela
prática do crime de estelionato majorado (art.  171, § 3º, na forma do art.  29, ambos do CP).
Recusa do membro do MPF oficiante em propor o acordo de não persecução penal no curso da
ação (encerrada a instrução processual;  proferida sentença condenatória).  Recurso da defesa.
Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR,  com  fundamento  no  art.  28-A,  §14,  do  CPP.  Aplicação  do
Enunciado nº 98/2ª CCR: "É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso
da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais,
devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de
confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do
CPP, 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". Ademais, cumpre ressaltar que a questão está em debate no
HC nº 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-
Geral da República se manifestado no sentido de que "o art. 28-A do Código de Processo Penal
tem aplicação 'imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019". Necessidade de retorno
dos autos ao membro do MPF oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara,
bem  como  (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a  celebração  do  acordo.  Havendo
discordância,  faculta-se  ao  oficiante  que,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,
requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

142. Expediente: JF/PCS-0000745-16.2019.4.01.3826-
APN - Eletrônico 

Voto: 5292/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO
DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática
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do crime previsto no artigo 304, c/c o art.  299, ambos do CP. 2. A Procuradora da República
considerou não ser cabível  o ANPP, visto que, no caso, a denúncia já tinha sido recebida. 3.
Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14,
do CPP. 4.  A 2a CCR/MPF possui  entendimento firmado pela possibilidade de celebração do
ANPP no curso da ação penal,  até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos que
estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora em análise ',
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR
(revisada  e  ampliada).  5.  Cumpre  ressaltar  que  a  questão  está  em debate  no  HC 185.913,
submetido  a  julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da
República se manifestado no  sentido de  que  'o  art.  28-A do Código  de Processo  Penal  tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021,
unânime. 7. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República para (re)análise dos
requisitos exigidos para eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância,
faculta-se  à  oficiante  que  requeira,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,  a
designação de outro membro para dar continuidade ao feito.

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

143. Expediente: JF/PR/FOZ-ANPP-5014950-
85.2021.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 5345/2021 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.  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33,  CAPUT, C/C ART. 40,  INCISO I).
RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-
A,  §  14,  DO CPP.  HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação
penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei
11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I). 2. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo,
alegando  que  'a  pena  mínima  é  de  5  (cinco)  anos,  constituindo  primeiro  impedimento.  (')
Outrossim, eventual incidência do privilégio, o que não se vislumbra no caso em apreço, por si só
não tem o condão de autorizar a concessão do benefício criminal'. 3. Interposição de recuso pela
defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Na presente
hipótese,  a  denúncia  classificou  a  conduta  da  acusada  no  art.  33  c/c  o  art.  40,  I,  da  Lei
11.343/2006.  A pena  mínima  cominada  ao  crime  do  art.  33  é  de  05  anos  de  reclusão  que,
acrescida da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, I (1/6 = 10 meses), totaliza
05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se
que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena
mínima inferior a 04 anos). 5. Mesmo que se aplique a causa de diminuição prevista no § 4º do
art. 33 da Lei 11.343/06 no presente caso, o fato de a ré ser primária e não possuir registros de
antecedentes criminais não justifica, por si só, a aplicação da referida causa de diminuição em seu
patamar  máximo,  sendo  necessário  analisar  as  demais  circunstâncias  do  crime.  6.  Segundo
consta, no dia 24/02/2021, a denunciada ' na passagem pela Ponte Internacional da Amizade, na
aduana brasileira em Foz do Iguaçu/PR ' foi abordada por agentes da Receita Federal do Brasil,
que lograram êxito em localizar em sua bagagem 10.225 g de maconha, que estava escondida
em compartimento previamente preparado para o transporte oculto. 7. Conforme entendimento do
STJ, 'a modulação, na terceira fase dosimétrica, da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um
sexto),  encontra-se  devidamente  justificada,  quando  o  agente,  conquanto  primário,  sem
antecedentes criminais e sem comprovado envolvimento, estável e permanente, com organização
criminosa, exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a traficância transnacional' (AgRg
no AREsp 1395427/SP,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Sexta  Turma,  julgado  em 27/08/2019,  DJe
10/09/2019). 8. Logo, considerando as circunstâncias do caso e o entendimento jurisprudencial
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acima  invocado,  a  pena  mínima  do  crime  imputado  à  ré  é  superior  a  04  (quatro)  anos.
Precedentes  congêneres  da  2ª  CCR:  1.00.000.012197/2021-15,  Sessão  de  Revisão  815,  de
15/07/2021;  1.00.000.005928/2021-68,  Sessão  de  Revisão  804,  de  12/04/2021;  5001594-
17.2020.4.03.6119-ANP, Sessão de Revisão 772, de 04/06/2020; e 5009813-53.2019.4.03.6119-
APN, Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020, todos à unanimidade. 9. Inaplicabilidade do instituto
do acordo de não persecução penal. 10. Prosseguimento da ação penal.

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

144. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5012993-
49.2021.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 5137/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP).
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.  1.  Incidente de acordo de não persecução penal  no
âmbito de ação penal instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 334 do CP. 2. O
membro do MPF deixou de propor o acordo, alegando que o acusado não faz jus ao benefício,
conforme elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.
3. Recurso da defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido
dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no
nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal.
Precedentes:  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de  Revisão  773,  de  09/06/2020;  5012651-
78.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  770,  de  25/05/2020.  6.  Cumpre  observar  que  este
Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou
procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou
a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-
5002808-28.2021.4.04.7106-RPCR,  Sessão  de  Revisão  830,  de  22/11/2021,  unânime).  7.  No
caso, noticia-se que consta em desfavor do acusado '7 outras apreensões de mercadorias nos
últimos  5  anos';  circunstâncias  que,  segundo  entendimento  da  2ª  CCR,  apontam  para  a
habitualidade de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 8. Prosseguimento da
ação penal.

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

145. Expediente: JF/PR/FOZ-5002546-
75.2016.4.04.7002-APN - Eletrônico 

Voto: 5308/2021 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.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM, ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO
CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que os réus A.P.P. e M.A.B. foram sentenciados à pena de
02 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez dias) de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06 e art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, do CP (aplicando-se a pena do
artigo 33 c/c art.  40,  I,  da Lei  nº  11.343/06),  na forma do art.  70 do CP. A pena privativa de
liberdade foi substituída, para cada réu, por duas penas restritivas de direito nas modalidades de
prestação  pecuniária  no  valor  de  R$ 3.000,00  (três  mil  reais)  e  de  prestação  de  serviços  à
comunidade, à razão de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação. Foi fixado o regime
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aberto para ambos. 2. Interposto recurso, a defesa solicitou que seja proposto acordo de não
persecução penal e o TRF4, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise
da possibilidade de seu oferecimento. 3. Recusa do Procurador oficiante, sob o argumento (entre
outros) de que, na hipótese, 'a sentença condenatória é medida `mais adequada e proporcional ao
deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP'.' 4. Remessa dos autos a 2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28-A, §14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui
entendimento  firmado  pela  possibilidade  de  celebração  do  ANPP  no  curso  da  ação  penal,
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR
(revisada  e  ampliada).  Cumpre  ressaltar  que  a  questão  está  em  debate  no  HC  185.913,
submetido  a  julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da
República se manifestado no  sentido de  que  'o  art.  28-A do Código  de Processo  Penal  tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem:
cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP
em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da
Procuradoria  Regional  da  República.  Inclusive,  foi  editado  o  Enunciado  101  dispondo que  'É
atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando
cabível  em grau recursal,  por  retroação  do art.  28-A do CPP'  (aprovado na 198ª  Sessão de
Coordenação, de 30/08/2021). 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em
conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se
falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o
MPF  se  manifeste  a  respeito  da  proposta,  ou  não,  do  ANPP;  e  III)  ser  da  atribuição  da
Procuradoria  Regional  da  República  a  análise  e  propositura  do  ANPP,  em  grau  recursal,
entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição
1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela
atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso
semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que
aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de
processos  em  fase  recursal,  constata-se  que  os  membros  atuantes  nos  demais  Tribunais
Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 10. Em
face das decisões atuais do Procurador-Geral  da República,  da 2a CCR/MPF e do Conselho
Institucional  do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos
similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de
ANPP no  caso  concreto  é  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  4a  Região,  restando,
portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Registre-se que as negociações e a formalização do
acordo  (por  escrito),  se  for  o  caso,  deverão  ser  realizadas  no  âmbito  administrativo,  sem
necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do § 3° do art. 28-A do CPP.
Logo, não será necessária a autorização prevista no art.  57, XIII,  da LC 75/1993, visto que o
membro do MPF de segundo grau não oficiará perante o Juízo de primeira instância. Na presente
hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá solicitar, pelas vias
cabíveis, o encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins
de homologação (§ 4° do art. 28-A do CPP). 12. Esclarece-se, por fim, que a presente decisão '
quanto à atribuição para a análise da possibilidade de propositura do acordo no caso concreto '
não se estende para eventual fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco
para a execução do ANPP junto ao juízo da execução penal. 13. Necessidade de remessa dos
autos ao órgão do MPF de segundo grau.

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

146. Expediente: JF/PR/FOZ-5014436-
06.2019.4.04.7002-APN - Eletrônico 

Voto: 5288/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
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DO IGUAÇU

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (ART. 28-
A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de
não persecução penal. Réu (S.M.) que responde pela suposta prática do crime previsto no art.
184,  §2º,  do  CP.  2.  Recusa  da  Procuradora  da  República  oficiante  em propor  o  acordo,  ao
argumento de que S.M. não faz jus ao benefício, haja vista as informações constantes em sua
certidão de antecedentes criminais. 3. Remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-
A, §14, do CPP. 4. Conforme certidões de antecedentes criminais, o réu responde a outra ação
penal  (5005487-22.2021.4.04.7002)  pelo  mesmo  delito  de  importação  de  mídias  contrafeitas.
Ainda,  está  em curso execução penal  contra  o  réu (5012728-52.2018.4.04.7002) por  ter  sido
condenado nos autos nº 5010923-35.2016.4.04.7002 a 2 anos de pena privativa de liberdade
também por infração ao delito do artigo 184, §2º, do CP. Dessa forma, verifica-se uma conduta
criminal habitual, reiterada e profissional do réu, o qual faz da importação de mídias falsificadas o
seu  modo de vida,  o  que inviabiliza  a  proposição  de acordo de não  persecução penal,  com
fundamento no art. 28-A, §2º, II, do CP. 5. 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).

147. Expediente: JF/PR/FOZ-5017004-
24.2021.4.04.7002-ANPP - Eletrônico

Voto: 5344/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal, na qual o MPF ofereceu denúncia em desfavor de: a) I. V. F.,
como incurso nas penas dos artigos 33, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, e no
art. 18, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 29 (concurso de pessoas) e artigo 70 (concurso
formal), ambos do CP; no artigo 35 c/c artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006; nos artigos 304 c/c
299, ambos do CP, na forma do artigo 29 do mesmo código repressivo; e no artigo 288 do CP; b)
M. V. F., como incurso nas penas do artigo 35 c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006; c) J. V. C., como
incurso nas penas do artigo 35 c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006; e artigo 288 do CP; d) W. A. R.,
como incursa nas penas dos artigos 304 c/c 299, ambos do CP, na forma do artigo 29 do mesmo
código repressivo; e do artigo 288 do CP; e e) M. F. F., como incurso nas penas dos artigos 304 c/
c 299, ambos do CP, na forma do artigo 29 do mesmo código repressivo; e do artigo 288 do CP. 2.
A Procuradora da República deixou de oferecer o ANPP. Quanto a I. V. F., 'tendo em vista que a
pena mínima cominada para o crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos, incidindo assim nas
exceções do artigo 28-A, do Código de Processo Penal'. No que se refere aos demais réus, por
entender que, 'embora os crimes a que foram imputados tenham pena mínima inferior a 4 anos,
as  circunstâncias  em que  praticados  os  delitos  demonstram que não  é  medida  adequada  à
reprovação  e  prevenção  do  crime,  além  de  haver  indícios  de  habitualidade  e  reiteração  da
conduta criminosa'. 3. Interposição de recurso por parte da defesa dos acusados W. A. R., M. V. F.
e M. F. F. e 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.  No caso, há elementos que apontam que os réus ora recorrentes participaram '
mesmo que com uma menor importância ' de um grupo criminoso bem organizado e estruturado,
voltado para a prática, entre outros crimes, de tráficos internacionais de drogas e armas de grande
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vulto. 6. Em relação a M. V. F., noticia-se que ele fez parte de uma associação para o tráfico
transnacional de drogas. Segundo a denúncia, ele atuava como batedor das cargas ilícitas, com o
escopo de garantir o sucesso da empreitada criminosa. Consta, ainda, 'informação policial acerca
da prisão em flagrante de M. V. F., ocorrida em 18/04/2019, no município de Amambai/MS, em que
atuava como batedor de uma carga de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) quilogramas de
maconha'.  7.  Quanto a W. A.  R.,  informa-se que,  'valendo-se de sua condição de advogada,
agindo em conluio de vontades e unidade de desígnios com os denunciados I. V. F. e M. F. F., fez
uso de documentos particulares ideologicamente falsos, consistentes na procuração outorgada
pela empesa W. T. EIRELI e seu respectivo contrato social (e alteração), os quais apresentou ao
d. Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR para o ajuizamento do
Incidente  de  Restituição  n.º  5014435-84.2020.4.04.7002,  visando  a  restituição  dos  veículos
apreendidos  no  bojo  do  Inquérito  Policial  n.º  5013704-88.2020.4.04.7002/PR,  os  quais  foram
utilizados para a prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e armas'. 8. No tocante a M.
F. F., relata-se que 'era um dos responsáveis pelo escritório da empresa W. T., tendo recepcionado
a equipe de policiais  que realizaram a medida de busca e apreensão no dia  20/08/2021,  no
endereço da referida empresa. Na ocasião, foram encontrados, na mesa de trabalho de M. F.
documentos falsos em nome de `J.  P.  S.',  identidade falsa utilizada pelo seu pai.  É relevante
consignar, neste ponto, que ao prestar depoimento perante a autoridade policial, o denunciado M.
F. afirmou que tinha conhecimento da falsa identidade que era utilizada por I. V. F. na prática dos
ilícitos,  contribuindo  na  ocultação  dos  proventos  dos  crimes'.  9.  As  circunstâncias  expostas
indicam que os acusados atuaram na prática de crimes de modo profissional, o que impede o
oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal.  10.  Inaplicabilidade  do  acordo  de  não
persecução penal, com base no art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 11. 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).

148. Expediente: JF/PR/GUAI-5001633-
45.2020.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 5141/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR (ART. 28-A, § 14, DO
CPP).  RÉUS  QUE  FORAM  BENEFICIADOS  COM  TRANSAÇÕES  PENAIS  EM  DATAS
POSTERIORES  AO  COMETIMENTO  DAS  INFRAÇÕES  APURADAS  NA PRESENTE  AÇÃO
PENAL. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO
CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que
os acusados foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 171, § 2º, II, e § 3º, do CP.
2. Segundo consta, os réus, no dia 21/08/2008, na qualidade de sócios de determinada pessoa
jurídica privada, formalizaram instrumento contratual de financiamento com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador com a CEF, no valor total de R$ 167.400,00, para adquirirem bens em
alienação fiduciária. Consta, ainda, que, 'Nos autos judiciais 5005561-78.2014.404.7016, (') os ora
acusados, executados nos autos referenciados, CONFESSARAM a venda dos bens a terceiro em
27/03/2014, cientes da modalidade de aquisição acima mencionada, pelo que se constata que
ambos, em união de esforços e unidade de desígnios venderam coisa própria inalienável, gravada
de ônus ou litigiosa, silenciando sobre quaisquer dessas circunstâncias, em detrimento do Fundo
de Amparo ao Trabalhador '  FAT. Nos mesmos autos de execução, (')  Oficial  de Justiça,  aos
03/03/2015, penhorou o veículo (') e a motocicleta ('),  deixando-os depositados com M. L. W..
Nesse processo 5005561-78.2014.404.7016/PR, (') M. L. W. assumiu o compromisso de entregar
os bens em 05/05/2016. Contudo, não os entregou'.  3. O Procurador da República deixou de
propor o acordo, alegando que 'ambos os réus já foram processados criminalmente, sendo que E.
W. foi beneficiado pela transação penal (homologação em 12/11/2014 e sentença de extinção da
punibilidade em 17/07/2015, autos n. 0003941-04.2014.8.16.0112 ' Evento 94/CERTANTCRIM3);
e, por sua vez, o denunciado M. L. W. foi beneficiado pelo mesmo instituto (homologação em
08/12/2016  e  sentença  de  extinção  da  punibilidade  em  20/09/2017,  autos  0001883-
38.2016.8.16.0086 ' Evento 94/CERTANTCRIM2). Desse modo, considerando que nos 5 (cinco)
anos anteriores à propositura da ação penal, ambos os réus usufruíram do benefício da transação
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penal, resta obstado o oferecimento do benefício de acordo de não persecução penal (art. 28-A,
§2º, III, CPP)'. 4. Recurso da defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A, § 2°, III, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na
hipótese de o investigado ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração
(e não nos 5 anos anteriores à propositura da ação penal, como ressaltado pelo membro do MPF
oficiante), em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do
processo. 6. Da análise dos autos, verifica-se que os réus foram beneficiados com transações
penais em datas posteriores ao cometimento das infrações apuradas na presente ação penal.
Logo, não se aplica na hipótese o disposto no art.  28-A, § 2°,  III,  do CPP. Ademais,  cumpre
ressaltar que a 2a CCR já decidiu que 'registros posteriores, por si sós, não indicam conduta
habitual,  reiterada  ou  profissional,  capaz  de  obstar  o  oferecimento  do  ANPP'
(1.00.000.008602/2021-92, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, unânime). 7. Necessidade de
retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  para  (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para
celebração do acordo, podendo apresentar outros elementos que não justifiquem o oferecimento
do  acordo  aos  acusados.  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).

149. Expediente: JF-RN-0806609-72.2021.4.05.8400-
APN - Eletrônico 

Voto: 5245/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  NO
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 1º, INC. I, C/C ART, 12, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90, POR DUAS VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO.
RECURSO  DA DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §14,  DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE
CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
ESTIPULANDO  VALOR  MÁXIMO  DO  PREJUÍZO  COMO  CONDIÇÃO  PARA  O  SEU
OFERECIMENTO.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  PARA  (RE)ANÁLISE  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado
no âmbito da ação penal proposta em desfavor de M.J.D.S., denunciado pela prática do crime
previsto  no art.  1º,  inc.  I,  c/c  art.  12,  inc.  I,  ambos da Lei  nº  8.137/90,  por  duas  vezes,  em
continuidade delitiva (art. 71 do CP). 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o
acordo de não persecução penal ao denunciado; fundamentou, em síntese, que: "(...) No caso dos
autos, o substancial prejuízo ao erário - R$ 13.274.002,63 (treze milhões, duzentos e setenta e
quatro  mil,  dois  reais  e  sessenta  e  três  centavos)  -,  torna  o  ANPP incabível,  porque  seria
insuficiente para prevenção e repressão do crime (...)".  3.  A defesa interpôs recurso contra a
manifestação do MPF e os autos foram encaminhados à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. 4. Quanto a inviabilidade de celebração de acordo de não persecução penal nos
crimes tributários materiais, em razão de o pagamento extinguir a punibilidade e o parcelamento a
suspender, o simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o referido
crime não exclui  a  possibilidade de realização do ANPP.  5.  O art.  28-A do CPP prevê como
condição para a celebração do acordo a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima,
mas, ao contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta nº
03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCRs (em sua redação original), o CPP não estabelece um valor máximo
pré-determinado como requisito para o seu oferecimento. 6. Desse modo, ainda que expressivo, o
valor do dano não pode constituir  fundamento único para obstar a realização do acordo,  vale
dizer,  o  argumento  geral  de  que  o  acordo  não  figura  como  necessário  e  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime, com base apenas no valor do prejuízo, não é suficiente para
fins de justificar a negativa de oferecimento do ANPP. 7. Na presente hipótese, caso preenchidos
os demais requisitos previstos no art.  28-A do CPP,  o membro do Ministério  Público Federal
estipulará o pagamento do débito fiscal da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais
outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo
recusada a proposta pelo réu/defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. Ou seja, o
membro do MPF poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma das condições) o
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pagamento  do  débito  fiscal,  cabendo  ao  denunciado  e  à  sua  defesa  aceitarem  ou  não.  8.
Precedentes  2ª  CCR:  Processos  JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN  e  JFRS/POA-
5037353-84.2017.4.04.7100-APN,  julgados  na  Sessão  n°  781,  de  21/09/2020,  unânimes.  9.
Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  para  consideração  do
entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como  (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar
continuidade ao feito.

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

150. Expediente: JFRS/POA-5048677-
66.2020.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 5148/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. A
GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME OU AS CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO
PENAL NÃO SÃO CAPAZES, POR SI SÓS, DE IMPEDIR O OFERECIMENTO DO ACORDO.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de quatro denunciados pela prática, na forma do art. 29, dos crimes previstos no art. 297,
§ 3º, incisos II e III, e art. 171, caput e § 3º, todos do CP. 2. O membro do MPF oficiante deixou de
oferecer o acordo de não persecução penal pelas seguintes razões: "(...) Registre-se, por fim, o
descabimento do acordo de não persecução penal na espécie, pois o benefício não se revela
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados (art. 28-A, caput, do
CPP).  Com efeito,  tratam-se  de  falsidades e  estelionatos  promovidos  no  bojo  de um grande
esquema ilícito, envolvendo todo o núcleo familiar do principal articulador das fraudes (...)".  3.
Interposição de recurso pela defesa dos quatro denunciados e remessa dos autos à 2ª CCR, nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Com relação à insuficiência da medida, em razão da alta
reprovabilidade da conduta, cumpre observar que a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de
que a gravidade em abstrato dos crimes ou as circunstâncias inerentes aos tipos penais pelos
quais os réus foram denunciados não são capazes,  por si  sós,  de impedir  o oferecimento do
acordo de não persecução penal. Precedentes: 0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de Revisão
778, de 17/08/2020; 1.00.000.013952/2020-90, Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020; 5070557-
54.2020.4.02.5101,  Sessão de  Revisão  796,  de  01/02/2021,  todos  unânimes.  5.  Segundo os
autos,  os  quatro  denunciados,  agindo  livre  e  conscientemente,  em comunhão de vontades e
conjugação  de  esforços,  em Porto  Alegre/RS:  (I)  inseriram,  em 06/01/10,  declarações  falsas
(relativas a vínculos empregatícios inexistentes) em GFIP (documento que produz efeitos e faz
prova perante a Previdência  Social,  relacionado com as obrigações da empresa),  ilicitamente
transmitida por um denunciado em benefício dos outros três denunciados (conforme previamente
ajustado por todos), e em nome de uma pessoa jurídica; (II) obtiveram, para três denunciados,
mediante  fraude  (utilização  de  falsos  vínculos  empregatícios  e  respectivas  rescisões,
providenciados por outro denunciado com a pessoa jurídica), vantagens ilícitas, consubstanciadas
em benefícios de seguro-desemprego a que não faziam jus,  recebidos,  respectivamente,  nos
períodos de 30/03/10 a 28/07/10, 30/03/10 a 28/07/10 e 31/03/10 a 29/07/10. 6. Observa-se que
as condutas ilícitas supracitadas não demonstram gravidades exacerbadas, sendo inerentes aos
próprios  tipos  penais  pelos  quais  os  quatro  réus  foram  denunciados.  7.  Diante  de  tais
circunstâncias,  os  argumentos  invocados  pelo  membro  do  MPF  oficiante  não  se  mostram
adequados para fins de justificar a negativa no oferecimento do ANPP na presente hipótese. 8.
Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para (re)análise dos requisitos
exigidos  para  eventual  propositura  do  acordo  de  não  persecução  penal  no  caso  concreto.
Havendo  discordância,  faculta-se  ao  oficiante  que  requeira,  com  fundamento  em  sua
independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

151. Expediente: JF/SP-5003042-33.2020.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5140/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO
DO ANPP NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.  A CONFISSÃO DEVE SER AVALIADA EM
MOMENTO ESPECÍFICO. A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME OU CIRCUNSTÂNCIAS
INERENTES  AO  TIPO  PENAL  NÃO  SÃO  CAPAZES  DE,  POR  SI  SÓS,  IMPEDIR  O
OFERECIMENTO  DO  ACORDO.  NECESSIDADE  DE  (RE)ANÁLISE  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado
no âmbito de ação penal proposta em desfavor dos acusados pela prática do crime descrito no
art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/1986. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo,
pelas seguintes razões: (a) 'haja vista que a culpabilidade dos acusados e as consequências do
delito  perpetrado  são  muito  desfavoráveis  e  indicam  que  a  medida  não  é  suficiente  para
prevenção/repressão da conduta praticada'; e (b) inexistência de confissão. 3. Após a citação dos
réus, a defesa técnica de C. A. P. e J. C. C. S. requereu 'abertura de vista ao i. Parquet Federal
para que se manifeste acerca da viabilidade de propositura do acordo de não persecução penal'.
4.  Em nova  manifestação,  o  Procurador  da  República  oficiante  alegou  'o  decurso  de  lapso
temporal superior a 30 dias desde a manifestação ministerial que justificou, fundamentadamente,
o não oferecimento de ANPP, razão pela qual este Parquet reafirma sua manifestação e pugna
pelo prosseguimento do feito, em razão da perda do prazo para solicitação de remessa dos autos
para a 2ª CCR'. 5. Interposição de recurso pela defesa dos réus C. A. P. e J. C. C. S. e remessa
dos autos à 2ª CCR, nos termos do art.  28-A, § 14,  do CPP. 6.  Destaca-se,  ainda,  que,  em
momento posterior, a defesa técnica do réu M. M. P. S., na resposta à acusação, requereu 'a) o
reconhecimento da aplicabilidade do `ANPP' ao caso em apreço, com a imediata intimação do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que faça a proposta, nos termos do artigo 28-A, parágrafo
3º, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, no caso de recusa, por parte da acusação,
requer sejam os autos remetidos à CÂMARA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que
viabilize a possibilidade do `ANPP', conforme o artigo 14, do Código de Processo Penal'. Desse
modo, tendo em vista que o membro do MPF já recusou a oferta de ANPP aos réus em duas
oportunidades, bem como pelo fato de que houve pedido expresso de remessa a órgão superior
do Ministério Público em caso de recusa, constata-se que a presente remessa também abrange o
réu M. M. P. S.. 7. Revisão (art. 28-A, § 14, do CPP). 8. Inicialmente, verifica-se que (i) tanto o
oferecimento da denúncia (13/05/2021) quanto o seu recebimento (16/06/2021) ocorreram após a
vigência  da  Lei  13.964/2019,  que  se  deu  em  23/01/2020;  (ii)  os  acusados  não  tiveram
oportunidade de se manifestar acerca da recusa em propor o ANPP no momento adequado, isto
é, antes do recebimento da peça acusatória; (iii) as defesas técnicas demonstraram interesse na
celebração do acordo na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a citação dos
réus; e (iv) quando da primeira recusa do membro do MPF em propor o acordo, os réus ainda não
haviam sido citados, não sendo possível exercer, naquele momento, a faculdade expressa no § 14
do art. 28-A do CPP. Por tais razões, no caso concreto, é cabível a análise quanto à possibilidade
do oferecimento do acordo no atual momento processual, não ocorrendo a preclusão. 9. No que
se refere 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  os  investigados serão  informados
sobre todas as consequências de seus atos. 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.  10.  Com
relação à insuficiência da medida em razão da alta reprovabilidade na conduta dos acusados,
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cumpre observar que a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a gravidade em abstrato
do crime ou circunstâncias inerentes ao tipo penal pelo qual os réus foram denunciados não são
capazes de, por si sós, impedir o oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes:
0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 17/08/2020; 1.00.000.013952/2020-90,
Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020; 5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, de
01/02/2021, todos unânimes. 11. No caso, segundo consta, 'entre julho de 2015 e julho de 2017,
na cidade de Francisco Morato/SP, os denunciados, agindo na qualidade de membros do Comitê
de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) daquele município, e M. M.,
também  na  condição  de  gestor,  teriam  aplicado  os  recursos  previdenciários  em  fundos  de
investimentos de forma temerária, arriscando além do aceitável, sem observar a Política Anual de
Investimentos  e  as  diretrizes  do  Conselho  Monetário  Nacional'.  Observa-se  que  as  condutas
narradas não demonstram gravidade exacerbada, sendo inerentes ao próprio tipo penal pelo qual
os réus foram denunciados. 12. Tais as circunstâncias, os argumentos invocados pelo membro do
MPF não se mostram adequados para fins de justificar a negativa do oferecimento de ANPP na
presente  hipótese.  13.  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).
A advogada Dra. Marcela Tolosa Sampaio, OAB/SP Nº 449.687, realizou sustentação oral.

152. Expediente: TRF1/DF-0021531-
49.2016.4.01.4000-ACR - Eletrônico 

Voto: 5135/2021 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL 1ª REGIÃO

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE  RECURSAL.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO
PGR, DA 2a CCR E DO CIMPF PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2o GRAU DO MPF QUANTO
À  ANÁLISE  DA  POSSIBILIDADE  DE  ANPP  EM  AÇÕES  PENAIS  COM  SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDAM JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1a REGIÃO NO
CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que a ré foi condenada, em primeira instância, pela pratica
do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. 2. Após interposição de apelação e remessa dos autos
ao TRF1, a Desembargadora Relatora determinou a intimação da defesa para que manifeste o
interesse da ré sobre a propositura do acordo de não persecução penal, no prazo de 20 dias. Sem
manifestação da DPU, a Procuradoria Regional requereu a intimação pessoal da apelante. Apesar
de intimada, a apelante não se manifestou sobre o ANPP. 3. O Procurador Regional da República,
por sua vez, manifestou-se 'no sentido de que sejam remetidos os autos ao juízo de primeiro grau,
para análise, pelo promotor natural, da possibilidade de cabimento e oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal'.  4.  A Desembargadora determinou o encaminhamento dos autos à 2ª
CCR, para as providências cabíveis, considerando a decisão proferida pela AJCA do Gabinete do
Procurador-Geral da República no Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-
06. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela
possibilidade  de  celebração  do  ANPP  no  curso  da  ação  penal,  conforme  disposto  em  seu
Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada).
Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido
de  que  'o  art.  28-A do  Código  de  Processo  Penal  tem aplicação  `imediata'  (rectius:  eficácia
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal,  quando do
surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para
analisar  o  ANPP  em  ações  penais  em  fase  recursal,  este  Colegiado,  no  julgamento  do
procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803,
em  22/03/2021,  reformou  seu  entendimento  anterior  a  respeito  da  questão  e  decidiu,  à
unanimidade,  pela  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da  República.  Inclusive,  foi  editado  o
Enunciado 101 dispondo que 'É atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo
de Não Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por retroação do art. 28-A do CPP'
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(aprovado na 198ª Sessão de Coordenação,  de 30/08/2021).  7.  Sobre o  tema,  destaca-se  a
decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela  AJCA do Gabinete  do
Procurador-Geral  da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição
para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art.
62 da LC 75/93; II)  que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à
primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do
ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do
ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento
de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional
do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade
de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em
primeiro  grau  e  que  aguardava  julgamento  de  recurso  de  apelação  pelo  TRF4  (JF/PR/CUR-
IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais,
nas hipóteses de processos em fase recursal,  observa-se a  existência  de notícias acerca da
celebração de acordos por membros atuantes nos Tribunais Regionais Federais. 10. Em face das
decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho Institucional
do MPF,  bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares,  a
atribuição  para  a  análise  da  possibilidade  de  oferecimento  de  ANPP no  caso  concreto  é  da
Procuradoria Regional da República da 1a Região. 11. Designação de outro membro do MPF com
atuação na PRR da 1a Região, em respeito à independência funcional do ora oficiante.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro da Procuradoria Regional da República da 1ª Região para análise da possibilidade de
oferecimento de ANPP no caso concreto, nos termos do voto do(a) relator(a).

153. Expediente: 1.00.000.007380/2021-91  –
Eletrônico
(JF/MG-0020921-17.2007.4.01.3800) 

Voto: 5139/2021 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal em que o acusado foi  denunciado pela prática do crime
descrito no art. 289, § 1º, do CP. 2. Segundo consta, 'em 16/05/2001, no Município de Buritis/MG,
policiais  militares  prenderam o  réu  em flagrante  pela  guarda  de  cédulas  falsas,  as  quais  se
encontravam  com  ele  e  também  em  seu  veículo.  Questionado  pelos  policiais,  o  acusado
confessou  ter  introduzido  as  cédulas  contrafeitas  em  vários  estabelecimentos  comerciais  da
região, o que de fato foi comprovado pelo depoimento dos proprietários e funcionários de alguns
desses estabelecimentos. A denúncia foi recebida em 1º/07/2003. O processo foi suspenso em
04/10/2005, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal ' CPP ' e seu curso foi
retomado  em 29/03/2021,  quando  o  réu  foi  finalmente  citado'.  3.  O  membro  do  MPF,  após
reanálise dos requisitos exigidos para a celebração do acordo ' conforme determinado por este
órgão revisor na Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021 ', deixou de propor o acordo, alegando
que há elementos suficientes que indiquem a prática de conduta criminal habitual. 4. Novo recurso
da defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5.
O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado
reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. 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. 7. Da leitura mais atenta dos autos,
verifica-se que constam 'registros de vários inquéritos policiais em que o acusado figura como
investigado pela prática de outros seis crimes, quais sejam: furto em 11/03/2002; receptação em
11/01/2010; furto qualificado em 04/02/2011; ameaça e lesão corporal em 09/02/2011; furto em
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17/04/2011; e homicídio qualificado em 15/10/2014. Ademais, há informação de sua inclusão em
programa  de  monitoramento  eletrônico  em  04/12/2019'.  Circunstâncias  que,  segundo
entendimento  da  2ª  CCR,  apontam  para  a  habitualidade  de  conduta  criminosa  e  impede  o
oferecimento de ANPP. 8. Prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

154. Expediente: JF/MG-1007444-13.2021.4.01.3801-
PET - Eletrônico 

Voto: 5298/2021 Origem:  ASSEP-CRIM  -  ASSEP
Criminal

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÃO  ENTRE  O  MPF  E  O  MPE.  QUESTÃO  QUE  JÁ  ULTRAPASSOU  A  SEARA
MINISTERIAL.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DA 4ª  VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS,  PARA QUE SE DECLARE COMPETENTE OU NÃO PARA
ATUAR  NO  CASO.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar,  a  princípio,  o
cometimento  do  crime  de  estelionato.  Segundo  consta,  'em  março  de  2016,  indivíduo  não
identificado, valendo-se de documentos em nome de R. B., abriu uma conta na Caixa Econômica
Federal em Juiz de Fora/MG, para a qual foram transferidos valores referentes à aposentadoria da
vítima que se encontravam depositados em sua conta no Banco B. naquele mês. Além disso, no
mesmo  mês  foi  celebrado  um  contrato  de  empréstimo  pessoal  em  nome  da  vítima  com  a
financeira A., sediada em Porto Alegre/RS, mas cujo local de assinatura do contrato consta como
a cidade de Juiz de Fora/MG. Destaca-se que R. B. alegou estar preso à época dos fatos em
razão de condenação criminal'. 2. O Ministério Público Estadual, entendendo ter havido a prática
do crime contra o sistema financeiro nacional previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986 ' obtenção de
financiamento  em  instituição  financeira  mediante  fraude  ',  manifestou-se  pelo  declínio  de
competência para a Justiça federal. O pedido, então, foi acolhido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG. 3. Na Procuradoria da República de Juiz de Fora/MG, o
membro oficiante, considerando a ocorrência de crime contra o sistema financeiro, manifestou-se
pela remessa do feito à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, especializada na
matéria.  O Juízo  Federal  da  2ª  Vara  da  Subseção  Judiciária  de  Juiz  de  Fora  reconheceu  a
competência  da  Justiça  federal  para  o  processamento  e  julgamento  do  feito  e  determinou  a
remessa dos autos para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. 4. O Procurador
da República na PR/MG suscitou conflito negativo de atribuição, sustentando que, por não ter
havido financiamento com destinação específica, mas, sim, empréstimo pessoal, a competência
para processar e julgar o caso é da Justiça estadual do local de consumação do crime, ou seja, da
Comarca  de  Juiz  de  Fora/MG.  5.  Os  autos  foram  encaminhados  à  Procuradoria-Geral  da
República, nos termos do art. 26, VII, da Lei Complementar 75/1993, sendo que o Procurador-
Geral da República determinou 'a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para que se manifeste acerca do conflito de atribuição suscitado pela
Procuradoria da República em Minas Gerais, conforme determina o Enunciado nº 2 do Conselho
Institucional do MPF'. 6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que 'para a configuração do
delito descrito no art. 19 da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento
em instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos' (CC 167.315/PR, Terceira
Seção, DJe 06/09/2019). Ainda segundo o STJ, 'Tendo em vista que o empréstimo fraudulento
para  capital  de  giro,  empréstimos  pessoais  e  adiantamento  a  depositantes  não  caracterizam
financiamento com destinação específica (Circular n° 1.273/87 do Banco Central, item 1.6.1), mas
sim operações de crédito sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos
recursos,  o caso em análise trata, em tese,  de crime de estelionato,  tipificado no art.  171 do
Código Penal ' CP' (CC 165.727/SP, Terceira Seção, DJe 30/10/2019). No caso ora em análise,
como a operação de crédito não tinha destinação específica, a conduta configura, em tese, o
crime  do  art.  171  do  CP.  Na  mesma  linha,  precedente  da  2a  CCR:  JF/ES-0000408-
03.2015.4.02.5002-INQ, Sessão de Revisão 755, de 25/11/2019. 7. Ademais, assiste razão ao
Procurador suscitante ao alegar que as condutas limitaram-se à eventual prática de crimes em
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desfavor de particular, visto que nem o INSS nem a CEF suportaram algum prejuízo. A conta da
referida empresa pública federal foi utilizada somente para a movimentação dos valores oriundos
de golpe aplicado contra particular, o que justifica o declínio de atribuição para o Ministério Público
Estadual  de  Minas  Gerais.  Precedentes  congêneres  da  2a  CCR:  DPF/JFA-00347/2017-INQ,
Sessão de Revisão 722, de 27/08/2018; 1.30.001.001409/2018-86, Sessão de Revisão 713, de
23/04/2018. 8. Contudo, observa-se que não há que se falar mais em conflito de atribuição entre o
Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vez que a questão
ultrapassou a seara ministerial, haja vista que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Juiz  de Fora/MG declinou  da competência  em favor  da Justiça  federal,  mediante  decisão
fundamentada, após manifestação exarada pelo membro do MPE. Tais as circunstâncias, tem-se
que  a  análise  da  presente  hipótese  passa  do  campo  das  'atribuições'  para  o  campo  das
'competências'.  Nesse sentido,  precedentes da 2a CCR (1.00.000.020453/2020-59), do CNMP
(Conflito  de Atribuições 1.00448/2021-65) e  do STJ (REsp 1849510/SP).  9.  No atual  cenário,
como bem ressaltou o Procurador-Geral da República em sua manifestação, os autos deverão
retornar ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para que se declare
competente ou não para atuar no caso. Declarando-se incompetente, haverá conflito negativo de
competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos autos ao
Juízo  da  4ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a).

155. Expediente: JFRS/CAX-5005257-
58.2018.4.04.7107-INQ - Eletrônico 

Voto: 5210/2021 Origem:  GABPRM3-DR  -  DANIEL
RICKEN

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  PROCURADORES  DA  REPÚBLICA.
INQUÉRITO POLICIAL.  CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 297,  §  4º,  E  ARTIGO 171,  §  3º,
AMBOS DO CP. PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE CRIME MEIO E CRIME FIM E CONLUIO ENTRE
EMPREGADOR E EMPREGADOS. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM
INDEVIDA (MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS). ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA
REPÚBLICA OFICIANTE NA PRM -  CAXIAS DO SUL/RS (SUSCITADA).  1.  Inquérito  policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  previsto  no  artigo  297,  §  4º,  do  CP,  atribuído  ao
responsável legal de uma empresa, com sede na Cidade de Vacaria/RS, e a prática do crime
previsto no artigo 171, § 3º, do CP, contra o Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de
irregularidades em saques do seguro-desemprego, atribuído a alguns motoristas de caminhão da
transportadora,  que  permaneceram recebendo indevidamente  o  benefício,  enquanto  exerciam
atividade remunerada na empresa. A matriz da empresa está localizada na Cidade de Vacaria/RS
e as filiais da empresa estão localizadas em Itajaí/SC e Brasília/DF. O sócio-administrador da
empresa afirmou que as contratações dos motoristas são feitas tanto pela matriz, quanto pelas
filiais. 2. A Procuradora da República oficiante na PRM - Caxias do Sul/RS (suscitada) promoveu o
declínio das atribuições em favor da PRM - Itajaí/SC e PR/DF; fundamentou, em síntese, que os
motoristas de caminhão não foram contratados pela empresa matriz, mas, sim, pelas filiais de
Itajaí/SC (2 motoristas) e Brasília/DF (4 motoristas). 3. O Procurador da República oficiante na
PRM - Itajaí/SC (suscitante) promoveu o declínio das atribuições em favor da PRM - Caxias do
Sul/RS; fundamentou, em resumo, que, no crime de estelionato, a competência é do local da
obtenção  da  vantagem  ilícita;  os  autos  investigam  nove  saques  irregulares,  realizados  por
motoristas contratados em Itajaí/SC, havendo conexão entre eles, por tratarem-se de infrações da
mesma  categoria,  ou  seja,  vários  estelionatos  de  idêntica  gravidade,  devendo  prevalecer  a
competência do local onde houver ocorrido o maior número de infrações; segundo relatórios, seis
saques ocorreram nas Agências da Caixa Econômica Federal na Cidade de Vacaria/RS, um na
Cidade  de  Videira/SC e  dois  na  Cidade  de  Rio  do  Sul/SC;  a  maior  quantidade  de  saques,
consumando a obtenção da vantagem ilícita, ocorreu na Agência da CEF em Vacaria/RS, a qual
está vinculada à Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS. Suscitou, diante disso, o presente
conflito negativo de atribuições. 4. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, inc. VII,
da  LC nº  75/93.  5.  Assiste  razão  ao  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM -  Itajaí/SC
(suscitante),  pois,  na hipótese,  mesmo que as contratações tenham ocorrido em Itajaí/SC, há
informações de que a obtenção da vantagem indevida, em maior número, ocorreu em na Cidade
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de Vacaria/RS, a qual está vinculada à Procuradoria da República/Subseção Judiciária de Caxias
do Sul/RS.  Ao  que  tudo  indica,  houve  conluio  entre  empregador  e  empregados e a  falta  de
anotação na CTPS visou a obtenção de vantagem indevida (seguro-desemprego). 6. Atribuição da
Procuradora da República oficiante na PRM - Caxias do Sul/RS (suscitada), para prosseguir com
a persecução penal.

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

156. Expediente: 1.16.000.001374/2021-60 - Eletrônico Voto: 5296/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  COMÉRCIO  EXTERIOR.  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES.  DOCUMENTO  FORMULADO  POR  MEIO  ELETRÔNICO.  INSERÇÃO  DE
INFORMAÇÕES  FALSAS  SOBRE  O  REAL IMPORTADOR.  CONSUMAÇÃO  NO  DOMICÍLIO
FISCAL  DA  PESSOA  JURÍDICA  RESPONSÁVEL  PELA  DECLARAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DA
SUSCITADA. 1. Trata-se de notícia de fato autuada para apurar irregularidades em operação de
importação. Segundo consta, os representantes das pessoas jurídicas envolvidas 'teriam atuado
para mascarar a entrada irregular de mercadorias no país, burlando o pagamento dos tributos
devidos. Restou apurado que, embora a operação tenha sido formalmente registrada em nome da
T. P.,  a S. foi a real interessada que impulsionou, arcou com e se beneficiou do processo de
importação,  de  modo  que  os  controles  alfandegários  foram  burlados  e  o  responsável  pela
operação de importação realizada foi ocultado'. Consta, ainda, que a 'análise do Auto de Infração
referido comprova que o valor lançado não se refere a tributos suprimidos, mas sim ao valor das
mercadorias descritas na DI, posto que não localizadas ou apreendidas no curso da ação fiscal'.
2. A Procuradora da República oficiante na PR/DF entendeu que os fatos configuram crime de
descaminho e promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, considerando o Enunciado 95 da 2a
CCR e o fato  de os representantes da real  empresa adquirente  das mercadorias importadas
possuírem domicílio  em São Paulo/SP.  3.  Ao  receber  os  autos,  a  Procuradora  da  República
oficiante  na  PR/SP suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições,  alegando,  em síntese,  que 'a
análise dos autos demonstra que o crime a ser investigado na verdade é o previsto no artigo 299
do CP, e que portanto, a competência deve ser fixada, segundo a jurisprudência do C. STJ, no
local da sede da empresa que atua como importadora aparente, ocultando a real beneficiária das
mercadorias'. Por tais razões, entendeu que, no caso, a atribuição é da PR/DF, uma vez que a
empresa que realizou a declaração de importação possui sede em Brasília/DF. 4. Remessa dos
autos à 2a CCR, nos termos do art.  62,  VII,  da LC 75/1993. 5.  Assiste razão à Procuradora
suscitante ao alegar que 'o delito a ser investigado é o de inserção de falsa declaração em DI,
para ocultar fato juridicamente relevante, consistente no real adquirente dos produtos. (') Trata-se,
cristalinamente,  da  denominada  interposição  fraudulenta  de  terceiros,  onde  uma  empresa
(importadora aparente) não indica, no documento competente, a real adquirente da mercadoria'. 6.
A partir  da  implantação  do  Sistema  Integrado  de  Comércio  Exterior  (SISCOMEX),  todas  as
Declarações de Importação (DI) passaram a ser entregues à Receita Federal exclusivamente por
meio eletrônico, não existindo documento em formato físico a ser apresentado com a chegada da
mercadoria ao país,  no local  de desembarque, mas a mera consulta pela própria fiscalização
aduaneira ao SISCOMEX em busca da DI pertinente. 7. Sobre o tema, este Colegiado possui
entendimento  firmado  de  que  a  ocultação  do  real  importador  em declaração  de  importação
configura falsidade ideológica e 'a fraude ocorre no momento da falsa declaração no SISCOMEX,
em  local  que  só  pode  ser  entendido  como  sendo  o  da  sede  da  empresa  importadora'
(1.25.007.000118/2019-61,  Sessão de  Revisão  742,  de  27/05/2019;  1.34.001.006726/2018-40,
Sessão de Revisão 737, de 25/03/2019). 8. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o CC 159497/CE, aduziu que "o presente conflito deve se limitar a examinar a competência
para  conduzir  investigações  que  apuram  unicamente  a  conduta  da  empresa  importadora,
dissociada de eventuais delitos que pudessem estar ocultos por trás da fraude na indicação do
real destinatário das mercadorias importadas. Nesse contexto, tenho que, ao deixar de indicar o
nome do verdadeiro destinatário das mercadorias importadas na Declaração de Importação, a
empresa importadora incide em falsidade ideológica, assim descrita no art. 299 do Código Penal'.
9. Quanto à consumação, extrai-se do referido julgado o entendimento de que 'Por ser a busca da
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origem  dos  recursos  uma  análise  meramente  documental,  obtida  através  de  informações
constantes em bancos de dados, bem como pelo fato de o crime de falsidade ideológica, como já
afirmado,  consumar-se  com  a  inserção  de  informações  inverídicas  no  documento,
independentemente do resultado, há que se considerar como local da infração a sede fiscal da
pessoa jurídica responsável  pela inserção, na Declaração de Importação, de seu nome como
importadora ostensiva,  sabedora de que o real  importador é outro"  (CC 159.497/CE,  Terceira
Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 02/10/2018). 10. Assim, considerando que a pessoa jurídica
responsável pela inserção da informação falsa possui domicílio fiscal registrado em Brasília/DF,
cabe  à  respectiva  Procuradoria  dar  continuidade  às  investigações.  11.  No  mesmo  sentido,
precedente recente da 2a CCR: DPF/UDI-00275/2019-INQ, julgado na Sessão de Revisão 822,
de 13/09/2021. 12. Atribuição da Procuradora suscitada.

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

157. Expediente: 1.23.001.000173/2021-09 - Eletrônico Voto: 5159/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MARABÁ-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO INTERIOR DE UMA ALDEIA. DECLÍNIO
PREMATURO.  CASO  QUE  AFETA TODAS  AS  MULHERES  DA COMUNIDADE  INDÍGENA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APROFUNDAR AS RAZÕES DA
VIOLÊNCIA. DECLÍNIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PREMATURO. 1. Notícia de fato
autuada  no  Ministério  Público  Federal  após  a  promoção  de  declínio  de  atribuição  pela  2ª
Promotoria de Justiça Criminal de Parauapebas/PA, para apurar possível  crime de estupro de
vulnerável  contra  indígena  de  12  anos.  2.  Segundo  consta,  a  menor  foi  atendida,  no  dia
01/05/2021, no Hospital Materno Infantil de Marabá ' acompanhada dos pais e uma técnica do
CASAI  (Casa  de  Saúde  Indígena)  ',  ocasião  em que  foi  avaliada  pela  médica  plantonista  e
internada de imediato, pois apresentava sangramento vaginal, sendo submetida a procedimento
cirúrgico (curetagem).  Consta, ainda, que 'o Conselho Tutelar de Parauapebas informou haver
entrado em contato com o responsável e coordenador do setor indígena da aldeia Xikrin, que
informou ter conhecimento do caso da adolescente. (') alegou, no entanto, não ter permissão para
interferir, `pois a adolescente é casada e estava acompanhada dos pais e do esposo no hospital' e
porque  `é  preciso  respeitar  a  cultura  dos  mesmos''.  O  referido  Conselho  Tutelar,  diante  da
situação apresentada, concluiu que 'devido às poucas informações sobre a adolescente e em
respeito a sua cultura social não foi possível fazer o atendimento pertinente'. 3. O Procurador da
República suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por entender que, no caso, 'há
suposta prática de crime contra a dignidade sexual de indígena sem que tenham sido apontados
elementos que indiquem que ele tenha sido executado com o objetivo de afetar a organização
social, os costumes, as crenças ou as tradições indígenas, o que deixa claro que não se está
diante de caso em que se possa falar de `disputa sobre direitos indígenas''. 4. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 5. Inicialmente, da interpretação conjugada dos arts.
109, inciso XI, e 231 da Constituição Federal, é possível concluir ser da competência da União
processar  e  julgar  não  apenas  as  situações  já  consolidadas  pela  jurisprudência  (direitos  ou
interesses  coletivos  de  comunidade  indígena),  como  também  outros  fatos  que  estejam
relacionados a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas. 6. Sabe-se
que  os  casos  de  violência  em  desfavor  de  meninas  e  mulheres  indígenas  são  bastante
recorrentes em todo país, o que acarretou, nos últimos anos, no crescimento de movimentos que
visam adotar  medidas  para  enfrentar  esses  delitos1.  Tem-se  buscado  fortalecer  as  redes  de
enfrentamento e trabalhar na criação de novos espaços de discussão para combater crimes e
desigualdades dentro e fora das aldeias. Inclusive, algumas integrantes das próprias comunidades
indígenas têm atuado ostensivamente no combate a esses atos de violência2. 7. Ademais, em
nenhuma hipótese, é possível entender violência sexual como uma parte da cultura. Conforme
resumo gráfico das principais  ideias e conceitos do Relatório  'As Mulheres Indígenas e seus
Direitos  Humanos  nas  Américas'  (2017),  da  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos
(CIDH), 'Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter seu próprio sistema
de justiça e seu direito consuetudinário, desde que respeitem os padrões internacionais de direitos
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humanos'. 8. Tais as circunstâncias, observa-se que o tema é complexo e que o caso ora em
análise afeta todas as mulheres da comunidade indígena, o que justifica, ao menos por ora, a
continuidade  das  investigações  na  esfera  federal,  sendo  necessário  adotar  diligências  para
aprofundar as razões que levam a esse tipo de violência, bem como verificar se é um fato isolado
ou situação generalizada no âmbito da aldeia. Para isso, se necessário, deve-se atuar junto à
comunidade para elucidar todas as questões que envolvem o presente caso. 9. Por fim, o membro
do MPF poderá solicitar auxílio aos antropólogos vinculados à 6a CCR/MPF, para apuração das
causas da violência sexual na respectiva aldeia, como também para eventual oitiva de indígenas,
tradução etc. 10. Declínio prematuro. Não homologação e devolução dos autos ao ofício originário
para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado 03 do Conselho Institucional do MPF. 11. Aplicação do Enunciado 15 da
Portaria  PGR/MPF  732/2017:  'O  conflito  de  atribuições  entre  Ministério  Público  Federal  e
Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão federal
for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando tratar-
se de ato complexo'. Não sendo o caso de homologar a declinação de atribuições ao Ministério
Público Estadual, desnecessário é o encaminhamento dos autos ao CNMP para deliberação.

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

158. Expediente: 1.36.002.000054/2021-80 - Eletrônico Voto: 5300/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GURUPI-TO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS POR MEMBROS DE COMUNIDADE
QUILOMBOLA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  DE  COMUNIDADE  QUILOMBOLA.  INTERESSE  DA  UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Cuida-se de notícia de fato autuada para
apurar supostas ameaças de morte em face de membros de comunidade quilombola situada em
Paranã/TO.  Relato  de  que  'Inúmeros  grileiros  estão  ameaçando  a  comunidade  quilombola,
aparecendo  com  camionetes  e  armados  na  referida  região'.  2.  O  Procurador  da  República
promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual,  considerando não
haver competência da Justiça federal para análise do feito. 3. Os autos foram encaminhados à 2ª
CCR para revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR).  4.  Em que pese os
respeitáveis argumentos apresentados pelo Procurador da República oficiante, a atribuição para
conduzir a investigação é do Ministério Público Federal. Segundo consta, os possíveis crimes de
ameaça  se  deram  em  razão  de  disputas  possessórias  sobre  terras  afetas  ao  quilombo,
ocasionando lesão a direitos sociais de comunidade quilombola, fazendo surgir o interesse da
União na apuração dos fatos. Precedentes congêneres da 2a CCR: 1.14.000.001704/2021-91,
Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021; SR/DPF/MG-01847/2019-INQ, Sessão de Revisão 801,
em 08/03/2021. 5.  No mesmo sentido,  precedente do STJ: Conflito de Competência 161.132,
Relator  Felix  Fischer,  julgado em 28/09/2018.  6.  Ademais,  da leitura  dos autos,  observa-se a
possibilidade da ocorrência de outros delitos de interesse da União, tais como, extração ilegal de
madeira e garimpo irregular, o que reforça a necessidade de aprofundamento das investigações
no âmbito federal. 7. Não homologação do declínio e devolução dos autos ao ofício originário para
prosseguimento,  facultando-se ao Procurador da República oficiante,  se for o caso,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado 03 do Conselho Institucional do MPF.

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

159. Expediente: JF/GVS-INQ-1003456-
79.2020.4.01.3813 - Eletrônico 

Voto: 5285/2021 Origem:  GABPRM1-RAMG  -
RAMON  AMARAL  MACHADO
GONÇALVES
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação anônima. Relato de suposto crime de injúria
racial (art. 140, §3°, do CP), por parte de um empregado dos Correios na cidade de Governador
Valadares/MG,  contra  ex-empregado  dos  Correios  na  cidade  de  Mantena/MG,  praticado  no
exercício  da  função  e  dentro  das  repartições  da  empresa  pública  federal.  De  acordo  com a
representação, o agressor teria dispensado de forma imotivada do cargo de gerente a vítima. Em
depoimento, a suposta vítima confirmou que era recorrente a pronúncia de palavras e expressões
de cunho depreciativo em relação a sua raça, tal como a expressão 'serviço de preto' utilizada
pelo ora investigado quando algum serviço prestado possuía falhas. Afirmou também ter recebido
apelido  de  cunho  sexual  e  racial.  Notícia,  ainda,  de  que  o  ora  investigado  agia  de  forma
semelhante em relação a pessoas homossexuais. Promoção de arquivamento. Argumento, em
síntese,  de  ausência  de  elementos  robustos  de  materialidade  delitiva  e  de  ocorrência  da
decadência (nos termos do art. 103 do CP), uma vez que a vítima não teria prestado queixa-crime
ou representação ao Ministério Público no prazo de 6 meses da ciência do crime. Ademais, o
Procurador oficiante observou a possibilidade de o próprio ofendido ingressar com ação penal,
ante a concorrente legitimidade, nos casos de crime contra a honra de funcionário público (súmula
714 do STF). Discordância do juízo federal. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº
13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Relevância jurídica do fato representado, que, em
tese, pode não estar restrito ao crime de injúria racial. Conforme argumentado pelo magistrado: 'a
conduta narrada apresenta significância jurídica. No entanto, houve apenas a oitiva de H' e de E'
Não foram ouvidos outros funcionários de Mantena, nem mesmo J', C' ou E', citados nos relatórios
dos Correios' Não houve qualquer preocupação em se ouvir pessoas da mesma cor que a vítima
e que tenham trabalhado com o suposto autor do fato. Também não consta nos autos eventuais
registros funcionais dos envolvidos. Ademais, a partir das declarações prestadas por H', também é
possível  se vislumbrar  a tipificação do delito previsto  no art.  3º  da Lei  n.  7.716/1989 (Lei  de
Racismo),  cuja  ação  penal  se  procede  de  forma  incondicionada'  Sendo  assim,  discordo  da
conclusão  exposta  pelo  subscritor  da  promoção de  arquivamento',  por  entendê-la  prematura,
baseada apenas em processo administrativo sucinto e em depoimentos dos próprios envolvidos.
Entendo, pois, que o caso reclama maior investigação. Não é possível  afirmar que o caso se
restringe à injúria racial (art. 140, §3°, do CP), nesse momento, ante a parca realização de atos
investigatórios. O arquivamento se deu com base em critérios formais, meramente circunstanciais,
sem  analisar  os  fatos  a  fundo.  Reduzir  possíveis  práticas  de  racismo  a  simples  injúrias,
transferindo o ônus da investigação à vítima/ofendido, sem que o Estado empreenda diligências
mínimas para averiguar os fatos, seja por meio da Polícia Federal ou do Ministério Público, implica
ofensa  à  ordem  jurídica,  em  especial,  vários  tratados  internacionais,  como  a  Convenção
Interamericana contra o Racismo''. Necessidade de melhor esclarecimento acerca da conduta do
funcionário dos Correios representado. Arquivamento prematuro. Devolvam-se os autos ao ofício
originário para dar prosseguimento às investigações, facultando-se ao Procurador oficiante, se for
o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto.

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

160. Expediente: 1.01.000.000686/2019-64 - Eletrônico Voto: 5404/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO

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

Ementa: 1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  pela  Portaria  n.
05/2020/MPF/PRR1/RBP, de 20 de maio de 2020, em razão de representação formulada perante
a Procuradoria da República no Amazonas acerca da suposta prática de crimes perpetrados, em
tese, por Procurador da República. 2. Promoção de arquivamento do procedimento por ausência
de justa causa para aprofundamento de medidas investigativas em relação aos fatos noticiados ou
mesmo deflagração da persecutio criminis. 3. Inicialmente, considerando a existência de matéria
de atribuição  da 5ªCCR/MPF,  os autos  foram remetidos  àquele  Colegiado,  que  homologou a
promoção de arquivamento. Após a ciência da deliberação da 5ª CCR/MPF pela homologação da
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promoção de arquivamento destes autos, a defesa da vítima apresentou recurso contra a decisão.
Pugnou, ainda, pela repetição de oitivas, exclusivamente quanto ao crime do artigo 216- A do
Código Penal.  A decisão foi  mantida pela 5ª CCR/MPF pelos seus próprios fundamentos.  Na
ocasião, foi deliberado pela remessa dos autos à 2ªCCR para análise da sua atribuição e, após,
ao CIMPF, competente para o julgamento do recurso. 4. Não homologação do arquivamento por
se  mostrar  prematuro.  Necessidade  de  aprofundamento  das  investigações  especificamente
quanto ao suposto crime previsto no artigo 216-A do Código Penal, a fim de que se proceda à
oitiva da vítima e demais testemunhas por ela arroladas, com respeito ao contraditório e à ampla
defesa do investigado, oportunizando-se às partes, ao final, a juntada dos documentos e provas
que entenderem cabíveis.

Deliberação: A 2ª  Câmara,  por  maioria,  deliberou  pela  não  homologação do  arquivamento  por  entendê-lo
prematuro,  com retorno  dos  autos  ao  ofício  originário  para  prosseguimento,  facultando-se  ao
membro,  se  for  o  caso,  que,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,  requeira  a
designação de outro membro para tanto, vencido o Coordenador Carlos Frederico Santos que
entendeu  suficientes  as  diligências  tomadas  pela  Procuradora  Regional  da  República  Raquel
Branquinho;  deliberou,  ainda,  por  maioria,  pelo  desmembramento  dos  autos  para  remeter  ao
CIMPF a decisão da 5ª Câmara em razão de recurso da parte, vencido o Coordenador Carlos
Frederico Santos, que após o desmembramento devolvia a parte desmembrada de atribuição da
5ª Câmara para tomar as devidas providências cabíveis. 
A advogada Dra. Carina Acioly, OAB/PE Nº 48.747, realizou sustentação oral.

161. Expediente: 1.14.000.001179/2021-12 - Eletrônico Voto: 5035/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de relatório ASSPAD PR/BA, na qual narra-se sobre a existência
de documentos dos quais se depreende que a pessoa de G.D.J.N.M. (falecido) e seus dois filhos
F.I.D.M. e P.J.I.D.M. seriam titulares de conta no exterior, aberta em 2017, declarada em nome de
P.G.G.D.M (filho de P.J.I.D.M, titular único da conta). Em 2020, parte dos recursos de tal conta foi
transferida para uma conta de pessoa jurídica estrangeira e P.J.I.D.M. seria o beneficiário final. O
restante dos recursos teria sido remetido para uma outra conta, na mesma instituição da conta da
pessoa  jurídica.  Informações  de  que,  objetivando  averiguar  as  movimentações  suspeitas,
solicitou-se, ao COAF, a elaboração de RIF, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas
mencionadas; de que as informações do RIF apontou somente uma movimentação atípica de
P.J.I.D.M,  referente  ao  recebimento  de  transferência  da  mesma  titularidade,  no  valor  de  R$
2.000.000,00, em 08/09/2021, seguidos da emissão de CDB; e de que tal pessoa possui renda
declarada  à  instituição  financeira  noticiante  de  R$  160.000,00.  A Procuradora  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  ante  a  ausência  de  indícios  de  movimentação
financeira  suspeita  dos  envolvidos  (não  vislumbrou  prática  criminosa),  considerando  que  o
montante transferido não é incompatível com a renda declarada. Revisão do arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Respeitadas as razões invocadas pela Procuradora da República oficiante,
verifica-se, pelo que existe nos autos, que G.D.J.N.M. (falecido) 'administrava' casas de bingos e
apostas e que o crime em tela, praticado por ele (em vida) e/ou outros (filhos, netos, etc), pode ter
ocorrido ou ainda ocorrer com a utilização de pessoas (laranjas) e/ou empresas de fachada. Por
meio  de  pesquisa,  realizada  na  internet/google,  tomou-se  conhecimento  de  que  G.D.J.N.M.
(falecido) tinha direta participação, como testa de ferro, laranja, sócio e/ou responsável, em uma
associação criminosa que atuava nas atividades de bingos; o esquema funcionava por meio da
abertura  e movimentação de contas bancárias 'frias'  para lavagem de dinheiro  das casas de
bingos  e  jogos  de  apostas;  a  prática  permitia  a  pulverização  do  faturamento  decorrente  da
exploração  das  atividades  ilícitas,  possibilitando  auferir  lucros  milionários  e  sonegar  altas
quantias. Adequado, diante disso, o prosseguimento do feito para que sejam checadas as ações
penais  na  Bahia  e  eventuais  procedimentos  de  investigação  criminal  instaurados,  bem como
obtidas informações junto  à  Receita  Federal  quanto às declarações de imposto de  renda do
falecido, espólio, filhos e netos (últimos cinco anos) e promovidas outras diligências para melhor
compreender a estrutura societária da empresa mencionada (N.I: pessoa jurídica estrangeira para
a qual foi transferida parte dos recursos). Posteriormente, se o caso, que seja feito pedido de
cooperação  internacional,  diante  de  dados  mais  concretos  sobre  a  conta/empresa.  Não
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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).

162. Expediente: 1.25.000.002663/2021-77 - Eletrônico Voto: 5147/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de
descaminho,  tendo em vista  a apreensão, no estabelecimento de uma transportadora,  no dia
09/06/2020, de produtos de procedência estrangeira (15 cabos coaxiais e outros cabletech rolo '
aparentemente com 300 metros) sem documentação probatória de sua regular, avaliados em R$
2.219,85. Tributos federais iludidos no importe de R$ 735,54. 2. Consta dos autos que há outro
procedimento fiscal, com apreensão de mercadorias, em nome do investigado nos últimos cinco
anos à presente autuação, cujos tributos somam R$ 2.681,87. 3. O membro do MPF promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da
LC 75/1993). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio
da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento  majoritário  pela  não
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de
até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g.,
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva
de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação
de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em
consideração todas as apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto
que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as
Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros
ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato,  por  falta  de gravidade,
muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a
solução  dos  problemas  sociais.  8.  Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o
entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal nos últimos 5
(cinco) anos e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui
intuito comercial, não é cabível a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 9. Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento,
propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.
10.  Registra-se,  ainda,  a necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório,
verificando  a  possibilidade  de  apensamento  dos  demais  procedimentos  investigatórios  já
existentes  e  de eventuais  novos que,  porventura,  venham a ser  instaurados em desfavor  do
investigado pela prática do crime de descaminho.

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

163. Expediente: 1.25.000.003029/2021-51 - Eletrônico Voto: 5101/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  REITERAÇÃO  DELITIVA.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
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NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE  OFERECIMENTO  DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). 1. Notícia de fato autuada para
apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art.  334),  tendo em vista a apreensão, em
03/09/2020, de produtos de procedência estrangeira (2 telefones celulares, 3 máquinas de cortar
cabelo, 3 perfumes, dentre outros), sem documentação comprobatória de sua regular importação.
Tributos federais iludidos no importe de R$ 3.535,46. 2. Consta dos autos que há dois outros
procedimentos fiscais, com apreensão de mercadorias, em nome do investigado (PJ), nos últimos
cinco anos à presente autuação, cujos tributos iludidos totais somaram R$ 1.040,02. 3. O membro
do MPF oficiante promoveu o arquivamento, com base no princípio da insignificância, uma vez
que o valor de todos os impostos sonegados, por descaminho, é menor que R$ 20.000,00. 4.
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inc.  IV,  da  LC  nº  75/93).  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado nº 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos  sonegados  fique  abaixo  de  R$  20.000,00  (JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão nº 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de
que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte '  levando em consideração todas as apreensões '
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias nº 75/MF e nº 130/MF
e o §  4º,  do art.  20,  da Lei  nº  10.522/02.  Logo,  por  coerência,  se outros ramos consideram
irrelevante, para fins de sancionamento, algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito
penal  deveria  atuar  para  reprimir  a  conduta,  dado  que  é  a  ultima  ratio  para  a  solução  dos
problemas sociais. 8. Contudo, considerando (I) o Enunciado nº 49/2a CCR; (II) o entendimento
majoritário  deste  Colegiado;  (III)  a  existência  de duas outras  autuações fiscais  nos últimos 5
(cinco) anos; e (IV) o fato de que, no caso concreto, a importação possui claro intuito comercial,
não é cabível a aplicação do princípio da insignificância/bagatela, na presente hipótese. 9. Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento,
propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.
10.  Registre-se,  ainda,  a necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório,
verificando  a  possibilidade  de  apensamento  dos  demais  procedimentos  investigatórios  já
existentes e de eventuais  novos que,  porventura,  venham a ser instaurados,  em desfavor  do
investigado (PJ), 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).

164. Expediente: 1.25.000.003700/2021-64 - Eletrônico Voto: 62/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de
descaminho,  tendo  em vista  a  notícia  de que a pessoa jurídica  privada ora  investigada  teve
mercadorias  apreendidas  no  estabelecimento  de  uma  transportadora,  no  dia  27/05/2021.
Apreensão de produtos de procedência estrangeira (2 celulares) sem documentação probatória de
sua regular importação. Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 635,70. 2. Consta,
ainda, dos autos a existência de outra NF em desfavor da investigada (1.25.000.003660/2021-51),
pela  suposta  prática  de  crime  da  mesma  natureza  (apreensão  de  1  celular,  também  no
estabelecimento de uma transportadora, no dia 10/05/2021, cujos tributos federais somam R$
273,82). 3. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância.
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4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado
49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta
formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$  20.000,00,  ressalvada  a  reiteração  na  mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte '  levando em consideração todas as apreensões '
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outro procedimento criminal nos últimos 5 (cinco) anos e (iv) o fato
de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui intuito comercial, não é
cabível  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela  na  presente  hipótese.  9.  Não  homologação  do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o
caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua
independência funcional,  requeira a designação de outro membro para tanto.  10.  Registra-se,
ainda,  a  necessidade  de  o  membro  do  MPF  apurar  todo  conjunto  probatório,  verificando  a
possibilidade  de  apensamento  dos  demais  procedimentos  investigatórios  já  existentes  e  de
eventuais  novos  que,  porventura,  venham a ser  instaurados em desfavor  dos  representantes
legais da empresa investigada pela prática do crime de descaminho.

Deliberação: Após  voto  do  relator,  a  Drª.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  apresentou  voto-vista
acompanhando o relator, no que foi seguida pelo Dr. Carlos Frederico Santos. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Pelo conhecimento parcial e provimento do recurso

165. Expediente: 1.22.005.000093/2021-42 - Eletrônico Voto: 5161/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: RECURSO. DECISÃO DA 2a CCR PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AOS
CRIMES DESCRITOS NO ART. 20 DA LEI 7.492/86 E NO ART. 168 DO CP. RECONSIDERAÇÃO
PARCIAL DA DECISÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 25/2a CCR NO QUE SE
REFERE À DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO À PRM-MONTES CLAROS/MG. 1. Notícia de fato
autuada  para  apurar  suposta  aplicação  irregular  de  recursos  públicos  provenientes  de
financiamento  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (PRONAF),
concedido por intermédio do Banco do Nordeste. Segundo consta, a investigada não comprovou a
aplicação total dos recursos deferidos (R$ 5.000,00) nas finalidades previstas em contrato. 2. O
Procurador da Republica promoveu o arquivamento do feito quando ao possível crime do art. 20
da Lei 7.492/86 e, entendendo tratar-se de suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168),
promoveu o declínio de atribuição à PRM-Montes Claros/MG para a condução da investigação. 3.
Remetidos os autos à 2ª CCR/MPF, o Colegiado deliberou, à unanimidade, na 822ª Sessão de
Revisão, de 13/09/2021, pela homologação do arquivamento, nos seguintes termos: '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. De igual modo,
não se vislumbra a prática do crime previsto no art. 168 do CP. Desnecessidade de declínio de
atribuições, haja vista a falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal'.  4.  Com o
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retorno dos autos, o Procurador da República oficiante apresentou recurso, alegando, em síntese,
que 'a ausência de devolução dos valores recebidos e não aplicados, embora não evidenciem
desvio no uso dos recursos, configuram a apropriação indevida do numerário, crime tipificado no
art.  168  do  Código  Penal,  devendo  o  declínio  de  atribuição  ser  apreciado  e  homologado'.
Ressaltou, ainda, que 'o entendimento pela desnecessidade de declínio de atribuição já foi objeto
de recurso no âmbito do PIC nº 1.22.000.001096/2020-62, no qual em decisão monocrática houve
juízo de retratação. Por sua vez, no bojo da NF nº 1.22.000.001630/2021-11 (Voto 3319/2021) e
da NF nº 1.22.000.001643/2021-91 (Voto 2630/2021), o entendimento do Procurador da República
oficiante pelo declínio de atribuição em relação ao crime previsto no art. 168 do Código Penal foi
acolhido pela 2ª CCR, sem a necessidade de interposição de recurso'. 5. Revisão. 6. Manutenção
da decisão anterior  quanto ao arquivamento do crime descrito  no art.  20 da Lei  7.492/86.  7.
Reconsideração  da  decisão  no  que  se  refere  à  declinação  de  atribuição  à  PRM-Montes
Claros/MG para apreciação de suposta prática do crime de apropriação indébita,  vez que tal
providência não se submete à revisão deste Colegiado, nos termos do Enunciado 25/2a CCR, que
assim dispõe: 'Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para
outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal'. Desse modo, em relação a esse delito, os
autos devem ser remetidos diretamente à unidade do MPF indicada pelo Procurador oficiante.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  manutenção da
decisão anterior  quanto ao arquivamento e pela reconsideração da decisão anterior  quanto à
declinação de atribuição à PRM - Montes Claros/MG, nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação do Declínio de atribuição

166. Expediente: JF/MG-1017474-13.2021.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 5307/2021 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º
da Lei 9.613/98), tendo em vista a notícia de movimentação suspeita de valores por parte dos
investigados. Segundo consta, 'L., sócia administrativa do P. M. L. LTDA, em Capitólio/MG, atuaria
em conjunto com R. na corretagem de grãos de café e também na compra e venda de milhas. Por
outro  lado,  apurou-se que  a conta de L.  estaria  sendo utilizada  para saques em espécie  de
recursos da empresa J. C. C., possivelmente pertencente à sua família'. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado 33 da 2ª CCR). O membro do MPF oficiante informou que, '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'.  Dessa forma, após
diligências, não há indícios de infração penal antecedente de competência da Justiça federal, nem
de  qualquer  delito  cometido  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  (art.  109  da  CF  e  art.  2º'III  da  Lei  9.613/98).
Carência, até o momento, de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF
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).

167. Expediente: JF-PB-0821358-83.2019.4.05.8200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5109/2021 Origem: GABPR8-RGT - RODRIGO
GOMES TEIXEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Oficio encaminhado por Agência da
Caixa Econômica Federal com os seguintes fatos: realização de depósitos de diversos cheques
fraudados  em  conta-corrente  da  CEF  pertencente  a  determinada  titularidade;  os  cheques
devolvidos  eram  do  Banco  do  Brasil,  Itaú  e  Bradesco;  cheques  devolvidos  por  motivo  de
contraordem, cheque fraudado, divergência de assinatura, decorrente de suspeita de roubo dos
cheques em malote. Oficiada, a CEF informou que a conta foi aberta em lotérica e que todos os
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cheques foram estornados por vários motivos, de forma que a CEF e nem os clientes tiveram
prejuízos,  tendo  a  referida  conta  sido  encerrada  em 24/02/2017.  O Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  declínio  das  atribuições:  não  existiu  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  e
interesse da União;  a mera utilização de conta bancária  da CEF para depósitos de cheques
fraudados não coloca a referida Empresa Pública como vítima do crime de estelionato. Revisão do
declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Na hipótese, não houve prejuízo financeiro à CEF. Não
enquadramento, portanto, às hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art.
109 da CF). Possível crime de estelionato praticado em detrimento de particulares e/ou Bancos
responsáveis pelos cheques. Inexistência de dano direto a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

168. Expediente: JFRJ/PTP-0000195-
10.2014.4.02.5106-INQ

Voto: 5302/2021 Origem: GABPRM3- - 

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.
Relato de que foram constatadas, em documentos anexados em requerimentos perante a Receita
Federal,  divergências  em  comparação  com  os  respectivos  documentos  arquivados
antecedentemente na Junta Comercial  do Estado do Rio de Janeiro.  Verificou-se,  ainda,  que,
pouco tempo antes da suposta alienação das cotas de sociedades empresárias para pessoas
cujas identidades, ao que tudo indica, são fictícias, os investigados obtiveram empréstimos junto
ao Banco do Brasil, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que foram revertidos em
benefício dos supostos sócios-alienantes e que passariam à responsabilidade das sociedades
empresárias,  então,  supostamente,  recém-vendidas.  O  Banco  do  Brasil  esclareceu  que  a
operação referente aos contratos tratava-se de 'antecipação de créditos ao lojista', com exceção
do contrato 008.011.126, que se trata de financiamento junto ao BNDES para reforço de capital de
giro, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). A Procuradora da República oficiante
promoveu a declinação parcial de atribuições ao Ministério Público Estadual, vez que os contratos
juntados  aos  autos,  com  exceção  do  008.011.126,  tratam-se  de  típicos  contratos  de  mútuo
celebrados entre particulares e o Banco do Brasil,  o que evidencia a ocorrência de crime em
detrimento  de  sociedade  de  economia  mista.  Ressalvou,  contudo,  o  prosseguimento  das
investigações no âmbito  federal  no  que  se  refere  ao  contrato  de  financiamento  008.011.126.
Revisão  (Enunciado  33  da  2ª  CCR).  Supostos  prejuízos  em detrimento  do  Banco  do  Brasil.
Incidência  da  Súmula  42  do  STJ.  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).

169. Expediente: JFRS/CAX-5008700-
46.2020.4.04.7107-INQ - Eletrônico 

Voto: 5144/2021 Origem:  GABPRM2-SCN  -  SONIA
CRISTINA NICHE

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

Ementa: Inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar os fatos descritos na petição formulada por
sócio de determinada pessoa jurídica privada, noticiando suposta falsificação e uso de documento
público '  registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial '  para obtenção de
vantagem em negócio jurídico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 33 da 2ª CCR).
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'considerando que o documento objeto dos
autos, com a arguição de ter sido falsificado por D. S. seria cópia de um documento fornecido
eletronicamente pelo INPI, entende este Órgão que, mesmo que tenha havido a tal falsificação,
esta ocorreu na cópia do documento original  obtido no site do INPI e não do efetivo registro
perante o Órgão Federal, não havendo qualquer prejuízo ao Instituto'. Ausência de indícios de
lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de
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elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio 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).

170. Expediente: 1.14.000.002230/2021-03 - Eletrônico Voto: 5301/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Segundo  o
noticiante, o investigado aplicou um golpe em mais de 300 pessoas em um esquema de pirâmide
financeira e, em seguida, sumiu, excluindo todos do grupo e deixando de responder mensagens.
Narra,  ainda,  que  sofreu  um  prejuízo  no  importe  de  R$  4.000,00.  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 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
Ministério Público Federal 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: 1.14.000.002684/2021-76 - Eletrônico Voto: 5299/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível  crime descrito no art.  147 ou 344 do CP, praticado, em tese, contra
Procuradora Federal. Segundo consta, no dia 07 de junho de 2021, o noticiado em questão foi
denunciado pelo Ministério Público da Bahia em razão de supostos abusos sexuais em desfavor
de seus filhos. No curso das investigações na esfera estadual, o juízo determinou ao réu, entre
outras  medidas,  a  proibição  de  aproximação  das  crianças,  seus  familiares  e  possíveis
testemunhas do  fato.  A ora  noticiante  figurou  entre  as  testemunhas arroladas  pelo  Ministério
Público. Ocorre que, segundo a presente notícia-crime, 'o Noticiado não apenas descumpriu a
medida  cautelar,  ao  aproximar-se  da  testemunha,  como  também  praticou  ameaças  em  seu
desfavor.  É  que  no  dia  8  de  outubro  de  2021,  por  volta  das  15h,  no  Centro  Médico
Cardiopulmonar,  localizado  na  Av.  Garibaldi,  nesta  capital,  o  Noticiado  abordou  a  Noticiante
próximo  ao  elevador,  olhando-a  de  forma  intimidadora,  oportunidade  na  qual  a  ameaçou,
proferindo as seguintes palavras: `um dia a gente se acerta''. Ainda segundo a noticiante, 'Os fatos
puníveis de que é vítima estão indissociavelmente ligados ao exercício funcional e, ainda que não
tenha sido vítima de crime no exercício das suas atividades funcionais (ex officio) deles foi vítima
em razão de suas funções (lesao propter officium), haja vista que foi procurada pela vítima dos
crimes  sexuais  por  ser  `uma  pessoa  ligada  à  justiça''.  Promoção  de  declínio  de  atribuições.
Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que 'de
fato  a  noticiante  figura entre  as pessoas protegidas  pelas  cautelares  decretadas pela  Justiça
Estadual, nos autos do processo penal 0704941-02.2021.8.05.0001, por tratar-se de testemunha,
e quem recepcionou as mensagens da menor de idade, nas quais informara que estaria sofrendo
abusos do noticiado. Entretanto e com a devida vênia, o fato de ter recepcionado tais mensagens
e mesmo de figurar como testemunha em processo criminal junto à Justiça Estadual, não atrai a
competência federal para o exame dos delitos aventados, dos quais informa ter sido vítima. Nesse
contexto, nem mesmo a circunstância de que fora procurada pela vítima em face de ser pessoa
ligada a justiça atrai a competência federal, já que não faz parte do elenco de suas atribuições
receber  e  dar  seguimento  a  tais  representações  criminais,  mormente  de  natureza  estadual.
Portanto, tem-se que os fatos não se encontram relacionados à função de Procuradora Federal
exercida  pela  vítima,  valendo notar,  mais  uma vez,  que  o  processo  a  que  os  abusos dizem
respeito corre na Justiça Estadual,  que é também, a competente para analisar os delitos ora
imputados'.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
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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).

172. Expediente: 1.16.000.002331/2021-00 - Eletrônico Voto: 5391/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos ilícitos por parte  de M.  C. M. O.  e de funcionários da TERRACAP,
relacionados ao processo de regularização de um condomínio. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

173. Expediente: 1.16.000.002748/2021-64 - Eletrônico Voto: 5235/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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 situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. 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  (art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal),  condição  necessária  à
determinação da competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

174. Expediente: 1.19.000.001835/2021-92 - Eletrônico Voto: 5347/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da
Lei 9.613/98), tendo em vista a notícia de movimentações financeiras suspeitas por parte de uma
pessoa jurídica privada e de seu respectivo representante legal. Segundo consta, o investigado
'teria  apresentado  indícios  de  movimentação  incompatível  com  a  renda  declarada,  o  qual,
aparentemente, usava a conta pessoal em benefício da sua empresa'.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'as
informações contidas no RIF indicam possíveis movimentações atípicas realizadas por E. J. C. N.
e por sua empresa ('), os quais, segundo apontado, mantiveram transações com demais pessoas
físicas e jurídicas, dentre as quais, não se verifica presença de eventuais entes públicos e/ou
verbas públicas, de modo que não aporta elementos capazes de atrair competência federal ao
caso, vez que não possui quaisquer indícios da presença/utilização de verbas federais'. Verifica-se
que não há, por ora, indícios de infração penal antecedente de competência da Justiça federal,
nem de qualquer delito cometido em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  (art.  109  da  CF  e  art.  2º'III  da  Lei  9.613/98).
Carência,  até  o  momento,  de elementos de informação capazes de  legitimar  a  atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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175. Expediente: 1.25.000.003958/2021-61 - Eletrônico Voto: 5257/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes de falsificação de documento
público e falsidade ideológica (arts. 297 e 299 do CP). Constatação de irregularidade na inclusão
de sócio/administrador,  pessoa física,  ao quadro de sócios e administradores de determinada
empresa.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Irregularidade
praticada  perante  a  Junta  Comercial  do  Paraná.  Caso  em  que  não  se  verifica  qualquer
circunstância capaz de determinar a competência federal e a consequente atribuição do Ministério
Público  Federal  para  atuar  no  feito.  Ausência  de  crime  em detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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).

176. Expediente: 1.25.008.001736/2021-33 - Eletrônico Voto: 5283/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de
empréstimo consignado, junto a instituição financeira privada, em nome de beneficiária do INSS.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente
pelo  particular  e/ou  pela  instituição  financeira  que  concedeu  o  empréstimo  fraudulento.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-
25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 1.19.000.000152/2020-37,
Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

177. Expediente: 1.26.000.003210/2021-21 - Eletrônico Voto: 5348/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível utilização de documentação falsa perante instituição
privada  de  ensino  superior.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).
Ausência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ademais, como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'cumpre registrar que, no presente
caso não se aplica o Enunciado nº 97 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, haja
vista que o crime praticado por particular, sem qualquer respaldo da B. M. E. S. LTDA, não atentou
contra o funcionamento de instituição privada, nem teve relação com registro de diploma perante
órgão  público  competente'.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

178. Expediente: 1.30.001.003915/2021-13 - Eletrônico Voto: 5200/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de particular. Relato de suposta ocorrência
de  estelionato  relacionado  a  compra  e  venda  de  imóvel.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexiste, na representação apresentada, qualquer circunstância que
denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública federal
(art. 109, IV, da Constituição Federal), condição necessária à determinação da competência da
Justiça  Federal  e  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

179. Expediente: 1.34.001.008179/2021-32 - Eletrônico Voto: 5100/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº
7.716/89 ou no art.  140, § 3º, do CP, a partir  de comunicação encaminhada por provedor de
internet.  Segundo  os  autos,  usuário  identificado  pelo  nickname  "40tao.dar.e.xupa.h"  enviou,
reservadamente, a seguinte mensagem para o usuário "AeroPauGrosso": "você é aquele viado
que fede a mijo com suor é afeminado seu porco nojento tô fora". O Procurador da República
promoveu o declínio das atribuições,  pois,  em síntese,  o crime não afetou bens,  serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, inc. IV, da
CF); a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre
particulares,  sem qualquer  indício  de  participação  de  pessoa situada  no  exterior.  Revisão  do
declínio de atribuições (Enunciado 32). Na hipótese, não é possível atribuir competência federal
para processar o crime de homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição Federal
exige a congruência entre a transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em tratado
internacional. Não há tratado internacional versando sobre homofobia. Precedentes da 2ª CCR:
1.25.000.003815/2019-34, Sessão 758, de 16/12/2019; 1.30.001.000149/2020-46, Sessão 761, de
10/02/2020.  Aplicação  do  Enunciado  85/2ª  CCR:  "Não  é  de  atribuição  do  Ministério  Público
Federal a persecução penal do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda que praticado pela
rede mundial  de computadores,  salvo se,  no caso,  incidir  hipótese especifica de competência
federal ou tiver conexão com crime federal". Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do MPF 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).

180. Expediente: 1.34.001.010627/2021-68 - Eletrônico Voto: 5237/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em expediente 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 possível 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).

111/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

Homologação de Arquivamento

181. Expediente: JFCE-0800701-05.2019.4.05.8109-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5142/2021 Origem:  GABPRM3-CCLVL  -
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime descrito no art. 168, § 1º, III, do CP. Suposta apropriação por
parte  de  gestores  de  determinada casa  lotérica  de  valores  pertencentes  à  Caixa  Econômica
Federal. Segundo consta, houve divergência na prestação de contas da referida casa lotérica, o
que deixou a CEF com um prejuízo de R$ 303.800,76. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da
LC 75/93). Alegação da sócia majoritária e administradora da permissionária em questão de que a
ausência  do  repasse  patrimonial  respectivo  deu-se  em razão  de  um assalto,  registrado  pelo
sistema  de  monitoramento  interno  da  agência.  A investigada  apresentou  um  pen  drive  com
imagens e fotografias que registram o assalto. Também foram ouvidas duas ex-funcionárias, que
confirmaram a ocorrência do assalto. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que
'não há como se concluir que os sócios da loteria retiveram os valores de propriedade da CEF.
Não há prova, muito menos, de eventual dolo na conduta praticada por cada um deles. Cabe
ressaltar que a CAIXA, possui meios de cobrar os valores porventura devidos, através de uma
possível ação de cobrança para reparação na esfera civil'. Materialidade delitiva não evidenciada.
Ausência de elementos de prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

182. Expediente: JF/CRI/SC-5007155-
38.2020.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 5305/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  falsidade  ideológica.  Relato  de  que  o  ora  investigado,  ao  pleitear
autorização de porte de arma, declarou que não respondia a processo ou inquérito policial, mas
que,  no  entanto,  após  a  realização  de  pesquisas,  foram  constatados  registros  penais  (em
andamento) em seu desfavor. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Em caso
análogo,  este  Colegiado  já  decidiu  que,  'para  fins  de  enquadramento  no  crime  de  falsidade
ideológica, o documento deve ter potencial para provar determinado fato, sem necessidade de
outras verificações,  valendo como tal  por si  mesmo. Assim, somente se configura o crime de
falsidade  ideológica  se  a  declaração  prestada  não  estiver  sujeita  à  confirmação  pela  parte
interessada, gozando, portanto, de presunção de veracidade, situação que não está presente no
lançamento de dados inverídicos em um simples requerimento submetido ao crivo da entidade
destinatária, no caso, a Polícia Federal. Ausência de potencialidade lesiva. Atipicidade da conduta'
(JF/CRI/SC-5008015-39.2020.4.04.7204-INQ, Sessão de Revisão 820, de 23/08/2021). Crime não
configurado. Homologação do arquivamento.

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

183. Expediente: JF/GVS-1006212-61.2020.4.01.3813-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5145/2021 Origem:  GABPRM1-RAMG  -
RAMON  AMARAL  MACHADO
GONÇALVES

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposta  prática  do  crime  descrito  no  art.  331  do  CP.  Segundo  consta,  o
investigado ofendeu oficial de Justiça, o qual estava cumprindo ordem do Juízo da 1ª Vara do
Trabalho de Governador Valadares/MG, com as seguintes palavras: 'Você é um vagabundo, um
safado, um tarado'; 'vagabundo, safado, pilantra'; além de dizer que o servidor deveria ser preso
por estar impossibilitando-o de trabalhar, em razão do fechamento de sua empresa. O investigado
afirmou que solicitou ao oficial de Justiça que voltasse outro dia, uma vez que o município de
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Governador Valadares encontrava-se em lockdown e que já  estava tarde (20 h).  Além disso,
relatou dificuldades pessoais que passava à época. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'não existem testemunhas indicadas que
possam ratificar uma das versões dos envolvidos, o que dificulta (ou até mesmo inviabiliza) a
elucidação dos fatos. (') Além disso, não se pode olvidar a presença de indícios que apontam para
um momento de angústia do investigado. Isso porque ele afirmou que sua loja havia fechado, em
momento de grave crise sanitária que implicou prejuízos econômicos a toda população ' e que
ainda gera efeitos ', estando na iminência de receber mais uma intimação processual. Isso, por
certo, tem o condão de desestabilizar o homem médio. Aliás, o próprio Oficial de Justiça informou
a existência  de outras intimações e penhoras posteriormente,  destacando que não ocorreram
outros problemas. (') seja pela dubiedade acerca da formação do elemento subjetivo da conduta
do investigado, seja,  principalmente,  pela falta de elementos firmes que comprovem a efetiva
prática do crime,  não se pode formar  convicção suficiente  para a continuidade da persecutio
criminis'.  Para a caracterização do crime de desacato é necessária a existência do elemento
subjetivo especial, qual seja, a vontade livre e consciente de desprestigiar a função pública do
ofendido, a intenção ultrajante. No caso, embora as palavras utilizadas pelo representado sejam
inadequadas  e  censuráveis,  a  conduta  narrada  apresenta  baixo  grau  de  reprovabilidade  e
lesividade, sendo que, possivelmente, decorreu de simples irritação, descontentamento ou estado
de ânimo alterado.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da persecução penal.
Precedente  congênere  da  2a  CCR:  1.35.000.000946/2021-38,  Sessão  de  Revisão  825,  de
15/10/2021. Homologação do arquivamento.

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

184. Expediente: JF-MBA-1003727-81.2021.4.01.3901-
IP - Eletrônico 

Voto: 5108/2021 Origem:  GABPRM1-AALO  -  LUÍS
EDUARDO  PIMENTEL  VIEIRA
ARAÚJO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime de falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Segundo os  autos,  o
investigado apresentou documento falso ao chefe do SINARM da DPF/MBA/PA (laudo falso de
capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, consistindo a falsidade na alteração do tipo
de  armamento  atestado);  inicialmente,  apresentou  um  laudo  de  capacidade  técnica  para  o
manuseio de rifle; como o requerimento perante o SINARM tinha por objeto a aquisição de um
revólver, o investigado foi notificado para anexar o respectivo laudo, ocasião em que apresentou
novo laudo "muito similar ao laudo de rifle anexado no processo anteriormente", o que levantou
suspeita de que teria adulterado o laudo anteriormente apresentado para nele constar o atestado
de que teria capacidade técnica para o manuseio de revólver. Em sede policial, o responsável
pela emissão do laudo de capacidade técnica informou que foi tirada cópia do comprovante de
capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo ao invés de fazer novo documento em
razão  do  investigado  ter  muita  dificuldade  de  leitura;  que,  quanto  ao  teste,  viu  que  emitiu
documento errado (de revólver);  e que confirma que não é caso de falsificação, mas sim de
documento que tirou cópia e entregou ao investigado por engano; o investigado explicou que as
armas que estava negociando eram um rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 20; e que o
responsável pela apresentação dos documentos foi seu despachante; o despachante pontuou que
o instrutor de armamento de tiro provavelmente enviou o comprovante de capacidade técnica de
manuseio de arma de fogo (enviou rifle e revólver ao invés de enviar rifle e espingarda - que era o
correto);  que  não  percebeu  que  a  documentação  estava  errada;  e  que  o  investigado  fez
habilitação  para compra  de rifle  e  espingarda e não de  revólver,  mas que,  por  erro,  acabou
encaminhando comprovante de revólver. O Procurador da República promoveu o arquivamento do
feito (conduta atípica/ausência de dolo). Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Na
hipótese, pelo exposto e demais dados constantes nos autos, não há elementos que demonstrem
a ocorrência do crime. Sem evidência de que o investigado omitiu, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita,  com o fim de prejudicar direito,  criar obrigação ou alterar a
verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  O  caso,  ao  que  tudo  indica,  diz  respeito  a
erro/equívoco na documentação encaminhada/apresentada. Ainda, pelo que existe nos autos, não
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é possível concluir, se considerar existente o crime, que houve intenção inequívoca de praticar a
conduta  descrita  no  tipo  penal.  Inexistência  de  materialidade  delitiva  e/ou  dolo  na  conduta.
Ausência  de  justa  causa  para  a  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

185. Expediente: JF/MOC-1005236-
72.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 5286/2021 Origem:  GABPRM1-AVP  -  ALLAN
VERSIANI DE PAULA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 297, §3º, II,
do CP, tendo em vista ofício enviado pela 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG noticiando
que  a  ora  investigada  apresentou  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  com
declarações falsas  ou diversas  daquelas  que  nela  deveriam constar,  quando da  reclamatória
trabalhista ajuizada em face de uma faculdade privada. Segundo o juízo trabalhista, não restaram
comprovados os pressupostos do vínculo empregatício entre as partes litigantes. Promoção de
arquivamento.  Argumento,  em  síntese,  de  que:  'Os  elementos  documentais  acostados  à
manifestação  que  a  investigada  juntou  a  este  inquérito,  porém,  demonstram  que:  (i)  houve
prestação  de  serviços,  ainda  que  eventual,  à  empresa  S'  a  partir  de  03.11.2009  (e  não
03.09.2009); (ii) o vínculo com a instituição' contempla dois contratos datados, em verdade, de
maio e setembro de 2014; (iii)  nunca houve vínculo com a F',  tratando-se de erro material no
preenchimento  do  currículo  lattes  (documento  esse  usado  pela  reclamada  no  processo
trabalhista). As informações dos itens `ii' e `iii' são corroboradas pelo anexo relatório de vínculos
da investigada, e afastam a concomitância de vínculos que representaria impedimento fático ao
cumprimento de jornada na instituição que se situava em Montes Claros/MG. De mais a mais,
apesar de algumas inconsistências e  recolhimentos posteriores ao término da relação laboral
questionada, de se ressaltar que o recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias
(todos referentes às competências de 11/2009 a 01/2014, ainda que, por vezes, em atraso), bem
como  as  declarações  de  imposto  de  renda  que  fazem  constar  o  vínculo  institucional  da
investigada' corroboram a ausência de materialidade, porquanto não houve declaração falsa ou
diversa da situação que, de fato, se sucedeu. Finalmente, a informação policial', na qual foram
entrevistados funcionários da faculdade S', ratifica a conclusão de que a investigada L', entre os
anos de 2009 e 2014, integrou o corpo docente da referida instituição, pois todos os entrevistados
confirmaram que ela trabalhava na citada instituição de ensino.' Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 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).

186. Expediente: JF/TXF/BA-1000359-
82.2021.4.01.3313-IPL - Eletrônico 

Voto: 5227/2021 Origem:  SJUR/PRM-BA  -  SETOR
JURÍDICO  DA PRM/TEIXEIRA DE
FREITAS

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de uso de documento falso (CP,
art. 304) por R.S.D.S., que teria utilizado documentação falsa perante a Subseção Judiciária de
Teixeira  de  Freitas/BA,  em  2015,  objetivando  fazer  prova  em  ação  judicial  que  pleiteava
aposentadoria rural por idade. Segundo os autos: no Contrato de Parceria Agrícola, datado em
02/01/2008, constam como parceiros outorgantes, duas pessoas, enquanto a Escritura Pública de
Aditivo de Re-ratificação à Escritura Pública de Compra e Venda, Concessão de Financiamento,
com Garantia Hipotecária e Fiança e Outros Pactos, apresenta os mesmos parceiros outorgantes
como assentados no Assentamento Nova Esperança e associados na Associação dos Pequenos
Produtores de Nova Esperança; o Superintendente Regional do INCRA informou que, em consulta
ao Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA, não foi localizado registro
em nome das duas pessoas como beneficiários do Programa Nacional  de Reforma Agrária  -
PNRA;  intimações  encaminhas  à  R.S.D.S.  e  as  duas  pessoas,  com o  objetivo  de  obter  os
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respectivos  esclarecimentos  sobre  os  fatos,  restaram frustradas.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito; fundamentou, em síntese, que: não se obteve lastro
probatório  mínimo que subsidiasse possível  denúncia  em desfavor  de R.S.D.S. a respeito  da
prática do crime de uso de documento falso; a informação prestada pelo INCRA de que não foi
localizado registro  em nome das duas pessoas como beneficiários do Programa Nacional  de
Reforma  Agrária  -  PNRA  foi  a  única  obtida  durante  toda  a  investigação  realizada  pela
DPF/PSO/BA; diligências foram realizadas com o intuito de intimar os envolvidos na presente
investigação para que prestassem esclarecimentos, contudo, não se obteve êxito em nenhuma
delas; a falta de provas capazes de estabelecer minimamente a materialidade do crime faz com
que reste não preenchida uma das condições da ação, a saber, a justa causa, inviabilizando um
possível  oferecimento  de  denúncia;  imperioso  que  sejam  sempre  observados  os  princípios
constitucionais da eficiência, celeridade e economia processual, que, no caso em tela, assumem
papel de primeira grandeza, uma vez que a prática dos fatos ocorreu em 2015, perfazendo um
lapso temporal de seis anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No presente
caso,  diante  do  exposto  e  demais  dados  constantes  nos  autos,  não  há,  por  ora,  elementos
seguros  e  inequívocos  que  comprovem  a  ocorrência  do  crime  de  uso  de  documento  falso.
Inexistência  de  materialidade  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

187. Expediente: JF/TXF/BA-1001148-
18.2020.4.01.3313-IPL - Eletrônico 

Voto: 5107/2021 Origem:  SJUR/PRM-BA  -  SETOR
JURÍDICO  DA PRM/TEIXEIRA DE
FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299). Segundo os autos, em
23/08/2019,  F.M.F.  representou  ao  MPF  informando  que:  é  mãe  e  guardiã  de  F.M.P.;  em
05/02/2015, a Justiça Estadual da Bahia, no bojo de determinados autos, deferiu a retificação do
assento de nascimento do seu filho, alterando o nome F.F.D.S. para F. M.P.; seu ex-companheiro,
ciente  da  retificação  do  registro  civil,  teria  utilizado  da  certidão  original  para  pedir  à  Receita
Federal a emissão de um novo e dúplice CPF para seu filho, o que teria sido feito para tentar
conseguir  benefício de isenção de tributos concedido a guardiães de pessoas com deficiência
(benefício a que já fazia jus a efetiva guardiã); seu ex-companheiro induziu em erro a Receita
Federal, a qual emitiu novo CPF ao filho; posteriormente, constatado o erro, o CPF foi cancelado
pelo Órgão. Notícia, também, nos autos, de que o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
de Teixeira de Freitas/BA pontuou que não constaria averbação da sentença de retificação de
nome no assento de nascimento de F.M.P. O Procurador da República promoveu o arquivamento,
pois entendeu, em síntese, que não há, nos autos, indícios robustos e suficientes a demonstrar
que o investigado (ex-companheiro de F.M.F/genitor da criança) efetivamente tivesse o dolo de
fraudar  os  cofres  públicos  federais  ao  requerer  a  expedição  de  um  novo  CPF.  Revisão  do
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Na hipótese, não é possível concluir, pelo que existe nos
autos,  que  houve  intenção  inequívoca  do  investigado  (ex-companheiro  de  F.M.F/genitor  da
criança) de praticar a conduta descrita no tipo penal.  Ao que parece,  houve alguma falha na
comunicação entre os genitores do menor. Ainda, existe informação de que o CPF foi cancelado
pela Receita Federal  ao constatar  o erro.  Inexistência de dolo na conduta.  Ausência de justa
causa para a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

188. Expediente: 1.11.001.000095/2021-55 - Eletrônico Voto: 5389/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime descrito no art. 171, §
3º, do CP. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Notícia de que foi celebrado acordo
de não persecução penal no presente caso. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

189. Expediente: 1.13.001.000136/2021-39 - Eletrônico Voto: 5199/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de representação formulada pelo  Coordenador  do Distrito
Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Rio Solimões, retratando e solicitando providências quanto
a possível crime contra sua honra, no exercício de função pública em órgão federal, praticado pelo
Presidente da Câmara de Vereadores de Tabatinga/AM. Promoção de arquivamento. Argumentos,
em síntese, de que: i) 'ao analisar a documentação acostada, não se vislumbram elementos que
ensejem possíveis  crimes contra  a  honra  do  noticiante.  Isto  porque  não  houve,  em nenhum
momento, acusações direcionadas à pessoa do Coordenador do DSEI' De modo diverso, os fatos
narrados pela Câmara referem-se a questionamentos atinentes à prestação do serviço público de
saúde indígena,  ausentes  qualquer  juízo  de valor  em desfavor  do representante.  Da  mesma
maneira,  o  tom  crítico  nelas  utilizadas  não  configura  excesso  ou  abuso  no  direito-dever  de
informar, muito menos ilicitude. Logo, os elementos ensejadores de violação ou ofensa à honra ou
outros direitos personalíssimos do representante não foram evidenciados.' ii) 'Não se pode olvidar,
ademais,  que  as  representações  contra  a  coordenação  do  DSEI/ARS  partiram  da  Câmara
Municipal de Tabatinga, o que demonstra, em princípio, sua impessoalidade. Não obstante, ainda
que o fossem na pessoa do Vereador', milita em seu favor a imunidade parlamentar concebível
dentro dos limites do município de Tabatinga, no qual exercida a vereança. Neste diapasão, os
vereadores, por força do art. 29, VIII, da CF/88, desfrutam de imunidade parlamentar relativas a
suas opiniões,  palavras e  votos,  desde que sejam proferidas no exercício  do mandato (nexo
material) e na circunscrição do município (critério territorial).' 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).

190. Expediente: 1.13.001.000160/2020-97 - Eletrônico Voto: 5229/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

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

Ementa: Procedimento preparatório instaurado para apurar responsabilidades cíveis e criminais de servidor
público da Funai, lotado na Frente de Proteção Etnoambiental na Terra Indígena Vale do Javari,
em razão de supostas condutas praticadas contra pesquisadora da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, em razão das atribuições que exerce junto à Coordenação Geral de Índios Isolados e
de Recente Contato. A antropóloga noticiante relatou 'que o referido servidor utilizou a sua função
e a premissa da fé pública para cometer ato ilícito em documento oficial do órgão indigenista,
notadamente por  ter  elaborado o documento `Relatório  de Campo SEPE II/FPEVJ',  sobre as
atividades relacionadas ao rio Coari e à Bape Ituí-Itaquaí, contendo informações depreciativas a
respeito de sua sexualidade e vinculando-as à sua atuação profissional'. Revisão de arquivamento
(art. 62, IV, da LC 75/93). Após diligências, não restou comprovada a ocorrência de crime contra a
honra.  Como bem ressaltou  a  Procuradora  da  República  oficiante,  a  'função  do  servidor  era
elaborar o relatório de acordo com as experiências vivenciadas em campo, descrevendo o que via
e ouvia. Na parte específica que trata da antropóloga, a narrativa é feita com base no relato dos
indígenas. Inclusive, os registros não se resumem a críticas, contendo também comentários de
satisfação com o trabalho da requerente. (') Depreende-se que o registrado é uma reprodução do
que os indígenas citados afirmaram ' tanto positiva quanto negativamente ' e não uma opinião
compartilhada pelo servidor. (') Da mesma forma, merece guarida a alegação de que cabia a ele,
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por dever legal, informar aos superiores sobre o que lhe era contado, em especial do que poderia
configurar suspeita de irregularidade'. Já na esfera administrativa, consta informação de que a
Corregedoria da Funai, após ter sido cientificada, determinou ' exercendo o seu controle interno ' a
instauração de PAD para a apuração e o esclarecimento dos fatos. Ausência de elementos de
informação  e  de  prova  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do  art.  18  do  CPP.  Necessidade  de
encaminhamento  dos  autos  à  5a CCR/MPF,  para  fins revisionais  quanto  a  possíveis  atos de
improbidade administrativa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

191. Expediente: 1.14.000.002181/2021-09 - Eletrônico Voto: 5231/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  fraude  na concessão de benefício  previdenciário  (aposentadoria  por
invalidez). Segundo consta, a investigada 'afirmou, quando da realização das perícias tanto em
âmbito administrativo, quanto judicial,  que nunca havia trabalhado, declaração coerente com a
sua grave situação de saúde que teve início ainda na infância. No entanto, de acordo com as
informações do benefício, vê-se que o INSS considerou que a requerente exercia atividade rural'.
Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  da LC 75/93).  Como bem ressaltou o membro do MPF
oficiante,  'Embora presentes indícios de concessão indevida do benefício previdenciário,  entre
27.12.2005 a 10.11.2018,  obtida mediante  declaração possivelmente inidônea de exercício  de
atividade rural, não se vislumbra dolo na conduta de D. R. S.. Ela espontaneamente relatou que
nunca  trabalhou,  o  que  indica  ausência  de  má-fé.  Ademais,  comprovou-se  sua  incapacidade
permanente para o trabalho, mais um dado a apontar possível crença em recebimento lícito do
benefício. Finalmente, quanto a possível auxílio ilícito de terceiro, observa-se que a concessão
originária do benefício ocorreu em 2005, pelo que não se mostra razoável o emprego de esforços
investigativos  nesse  sentido'.  Ausência  de  elementos  de  prova  capazes  de  justificar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

192. Expediente: 1.16.000.002622/2021-90 - Eletrônico Voto: 5351/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostas irregularidades em saques do seguro-desemprego,
atribuídos  aos  motoristas  de  caminhão  de  uma  transportadora,  visto  que  teriam  recebido
indevidamente o benefício  enquanto exerciam atividade remunerada na empresa.  Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diligências, não há elementos de prova capazes de
justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Como  bem  ressaltou  o  membro  do  MPF
oficiante, 'Ainda que, em algum momento da investigação, tenham surgido notícias de exercício
de outras atividades pelos investigados, as oitivas realizadas demonstram que elas se deram de
forma esporádica, pontual, informal e com a finalidade de complementar a renda dos segurados
(`bicos').  (')  Os saques das parcelas de seguro-desemprego durante a realização de atividade
remunerada  eventual  não  é  suficiente  para  caracterizar  o  crime  de  estelionato.  Não  restou
demonstrado,  pelos depoimentos  e  demais provas  documentais  colhidas,  tratar-se de  conluio
entre  empregador  e  empregado  que,  na  constância  de  um  vínculo  de  emprego,  simulam  a
rescisão do contrato para que o empregado possa, desde o início, permanecer percebendo seu
salário enquanto aumenta sua renda de modo indevido. Tampouco se trata, aqui, da utilização de
qualquer documento falso no sentido de forjar um vínculo empregatício, de modo a criar, em favor
dos  investigados,  um  direito  que  nunca  existiu.  Os  próprios  investigados  não  negaram  que
realizaram  serviços  eventuais  para  complementar  a  renda,  sem  que  se  identifique  o  dolo
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específico em praticar fraude'. Homologação do 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: 1.18.001.000463/2021-12 - Eletrônico Voto: 5388/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  em detrimento  do  INSS.  Suposto  recebimento
indevido de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte). Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta dos autos que 'o INSS informou que um servidor
incorreu em erro administrativo ao realizar atualização cadastral indevida no NIT ' 1.228.277.815-
6, sobrepondo as informações cadastrais de A. M. G. pelas informações de A. M. G., visto que as
seguradas possuem nomes parecidos.  Na oportunidade,  informou que não houve indícios de
crime,  bem como que  foi  feita  a  correção  dos  dados'.  Inexistência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

194. Expediente: 1.21.004.000152/2020-49 - Eletrônico Voto: 5228/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CORUMBÁ-MS

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  do  encaminhamento  de  5  (cinco)
Representações  Fiscais  para  Fins  Penais,  as  quais  noticiam a  suposta  prática  do  crime  de
contrabando; todas as apreensões foram realizadas por equipe da Polícia Militar, no ano de 2020,
no município de Corumbá-MS; os investigados portavam mercadorias nacionais/nacionalizadas
em zona de vigilância aduaneira, em situação de evidente fuga ao controle aduaneiro, posto que
se trata de tentativa de exportação de mercadorias para a Bolívia  por  estrada vicinal  que se
caracteriza por não ser a rota oficial de saída de bens/mercadorias do país; foram apreendidas
diversas mercadorias,  entre as quais: inalador elétrico,  medicamentos, máscaras descartáveis,
creme  dental,  vestuário,  biscoitos,  café  em pó,  leite  em pó,  amendoins  descascados,  pão  e
guardanapos; valor das mercadorias: R$ 3.346,00; R$ 3.024,00; R$ 7.004,00; R$ 768,70 e R$
9.750,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na linha do precedente da 2ª
CCR, PIC nº 1.21.004.000028/2021-64 (828ª Sessão de Revisão ' 08-11-2021), adota-se como
parte  integrante  deste  voto,  os  fundamentos  apresentados  pela  Procuradora  da  República
oficiante:  'No documento ata PRM-CRA-MS-00002945/2021, há registro de reunião entre este
MPF e representantes da Receita Federal em Corumbá para se esclarecer qual o fundamento
legal  da  clandestinidade  das  exportações  que  vêm  se  observando  em  representações
encaminhadas.  Restou  esclarecido  que  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. A tipificação adotada pela Receita Federal de contrabando, não
se encontra de acordo com o que descreve a legislação penal. O tipo penal de contrabando exige
que a mercadoria seja proibida (caput do art. 334-A do CP) ou tenha exportação ou importação
proibida (art. 334-A, §1º, II). O bens aqui apreendidos, per se, não constituem mercadoria cujo
trânsito por pessoa física seja proibido, dependa de registro, análise ou autorização de órgão
público  competente,  nem constituem base  de  cálculo  para  imposto  de  exportação  (conforme
explicitado  pelos  representantes  da  RFB).  De  maneira  complementar,  versa  o  Decreto-Lei
1.578/77 e o regulamento aduaneiro vigente, que o Imposto de Exportação basicamente incide
sobre dois tipos de produtos: cigarros que contenham tabaco e armas, munições, suas partes e
acessórios. Não se trata, portanto de operação em que houve ilusão de impostos devidos pela
saída  do  produto,  afastando-se  a  incidência  da  tipificação  do  descaminho.  Não  se  trata  de
incidência  do  princípio  da  insignificância,  mas  de  atipicidade  da  conduta  de  exportar
clandestinamente produtos de exportação permitida. Se a omissão tributária é unicamente formal,
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não se trata de matéria de interesse do direito penal.  A evidência,  sabe-se que a adequação
típico-penal  do  contrabando  exige  que  se  esteja  diante  de  importação  e/ou  exportação  de
mercadoria proibida; não parece ser o caso, levando-se em consideração o trânsito corriqueiro de
nacionais e bolivianos residentes na presente região. Considerando a existência de procedimento
administrativo fiscal pertinente, reputo solucionado o fato na esfera adequada'. Homologação do
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: 1.22.006.000109/2021-15 - Eletrônico Voto: 5099/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de fato autuada em razão do encaminhamento de cópia integral de processo pelo Juízo da
2ª  Vara  da Subseção Judiciária  de Patos  de Minas/MG.  Na sentença,  o  Juízo  concluiu  pela
presença de indícios de falsidade documental e/ou ideológica, pois o genitor do autor da ação
faleceu em 30/06/1975, o que torna impossível que tivesse celebrado contrato de parceria rural
com terceira pessoa, a qual teria adquirido cinco hectares, na Região Fazenda Pindaíbas, em
29/06/1976,  ou seja,  após o óbito do genitor  do autor  da ação. O autor da ação pleiteava a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo rural. Com
o intuito de comprovar um dos trabalhos rurais realizados pelo autor da ação foi juntado contrato
de comodato de imóvel rural. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito por
ausência  de dolo.  Fundamentou,  em síntese,  após  a  advogada do autor  da ação  prestar  os
esclarecimentos necessários, que: o contrato que gerou suspeita, de fato, existiu, mas era verbal;
era praxe confeccionar documento escrito mesmo após a morte dos contratantes (formalização de
contratos que anteriormente eram verbais); a terceira pessoa adquiriu as terras em 1969, todavia,
ao confeccionar o documento, fez constar, equivocadamente, o ano de 1976 (erro material); o fato
da advogada assumir que realizou o ato por equívoco é um indício forte de que seu cliente/autor
da  ação  agiu  desprovido  de  dolo.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Na
hipótese,  pelo  exposto  e  demais  dados  constantes  nos  autos,  inexistem  elementos  que
demonstrem  a  ocorrência  de  crime(s).  Ainda,  não  é  possível  concluir  que  houve  intenção
inequívoca  de  praticar  a(s)  conduta(s)  descrita(s)  no(s)  tipo(s)  penal(is).  Inexistência  de
materialidade delitiva e/ou dolo na conduta. Ausência de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

196. Expediente: 1.24.000.001176/2021-24 - Eletrônico Voto: 5390/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

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

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

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

197. Expediente: 1.25.000.004014/2016-43 Voto: 5304/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime descrito no art. 299 do CP.
Segundo consta, em uma operação de importação, 'o órgão fiscalizador constatou que não houve
comprovação  hábil  e  idônea  da  conexão  entre  a  origem  dos  recursos  da  importação  de
mercadorias pela empresa, da disponibilidade de recursos e transferência desses recursos para
as empresas exportadoras. Diante desse fato, encaminhou a representação para que este órgão
ministerial  investigasse  a  possível  ocorrência  de  interposição  fraudulenta  mediante  falsidade
ideológica nas operações de comércio  exterior'.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  da LC
75/93). Após várias diligências (apurações junto à Receita Federal, quebra de sigilo da empresa,
pesquisas completas em nome dos sócios representantes da pessoa jurídica, oitiva do contador e
ex-sócio  da  empresa  etc),  não  há  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  o
prosseguimento da persecução penal. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que
'não restou evidenciada a ausência de capacidade econômica da empresa (') para a obtenção das
mercadorias  contidas  na  a  Declaração  de  Importação  (DI)  nº  16/1106932-9.  Apesar  de,  em
primeiro  momento,  a  empresa  autuada  não  apresentar  os  documentos  comprobatórios  da
regularidade da importação que deu origem a este procedimento, a partir da Quebra de Sigilo de
Dados nº 5010404-32.2017.4.04.7000 foi possível verificar que houve atividade de operação de
câmbio pela empresa, em valores mensais compatíveis com a Declaração de Importação objeto
desses autos'. 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).

198. Expediente: 1.26.000.003664/2021-00 - Eletrônico Voto: 5198/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato anônimo de que determinada loja em Recife/PE
estaria  vendendo  aparelhos  celulares  fruto  de  contrabando  e  descaminho.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  não
constataram  a  prática  de  contrabando  e  descaminho  pela  empresa  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).

199. Expediente: 1.29.000.002844/2021-54 - Eletrônico Voto: 5218/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de tráfico em razão da apreensão, durante
inspeção de rotina da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Tom Jobim ' Rio de
Janeiro,  de  uma  correspondência  contendo  substância  entorpecente,  destinada  a  pessoa
residente  em Porto  Alegre/RS.  Conforme  consta  em laudo  elaborado  pela  Polícia  Federal,  o
material apreendido trata-se de 6 peças confeccionadas em metal e vidro para uso em cigarros
eletrônicos,  todas  acondicionando  líquido  oleoso  com  coloração  amarelada,  perfazendo  uma
massa  líquida  total  aproximada  de  1,5g,  contendo  a  substância  TETRAHIDROCANNABINOL
(THC),  que é o  principal  componente  psicoativo  da Cannabis  sativa  L (Maconha),  a  qual  se
encontra relacionada na Lista de Sustâncias Psicotrópicas (Lista F2), de uso proscrito no Brasil,
constante da Portaria n. 344 SVS/MS, de 12/05/1998. Promoção de arquivamento. Argumento, em
síntese, de incidência, por analogia, do Enunciado 93/2ª CCR, uma vez que: 'No presente caso,
foram apreendidos tão somente 6 frascos de substância líquida contendo Tetraidrocanabiol (THC),
quantidade essa que, por si, só, não indica destinação comercial.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Mínima  ofensividade  da  conduta,  ausência  de  periculosidade  da  ação  e  ínfimo  grau  de
reprovabilidade  do  comportamento,  razões  que  comportam  a  aplicação  do  princípio  da
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insignificância à hipótese. Homologação do 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: 1.30.001.005157/2020-89 - Eletrônico Voto: 5236/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de expediente encaminhado pelo Ministério Público
do Trabalho, para apurar suposta irregularidade no recebimento de verba oriunda de ação social
governamental (Auxílio Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda ' instituído pela Lei
nº 14.020, de 06/07/2020), por parte de determinada empresa que, mesmo com a adesão ao
referido benefício, estaria mantendo seus funcionários laborando em horário regular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta em questão caracteriza infração sujeita, pelo
próprio  texto  da Lei  14.020/2020,  à  aplicação de sanções administrativas,  tais  como multa  e
devolução dos valores pagos. Desse modo, não se verifica a existência de indícios da prática de
crime, uma vez que incide no caso o princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Estado
deve promover a responsabilização criminal somente em hipóteses em que existente grave lesão
ou perigo de lesão a bem jurídico relevante, o qual não pode ser protegido por meio de sanções
de outra  natureza (cíveis  ou administrativas).  Falta  de justa  causa para  a  persecução penal.
Precedente  análogo  desta  2ª  CCR:  NF  -  1.29.014.000104/2020-43,  julgado  na  792ª  Sessão
Ordinária, de 14/12/2020. Homologação do arquivamento.

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

201. Expediente: 1.34.001.002021/2015-19 Voto: 5230/2021 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 H. F. C., militante da
Vanguarda Popular  Revolucionária  (VPR).  Segundo consta,  'H.  teria  sido  alvejado em tiroteio
entre os policiais B. C. (falecido), J. C. T. (falecido) e J. A. A. (falecido) e seu colega militante J. R.
T.  L.  L..  Foram testemunhas presenciais  dos  fatos,  B.  S.  (falecido),  P.  P.  (falecido),  J.  A.  V.
(falecido) e N. L. P. (falecido). P. L. O. Teria ouvido C. afirmar ter matado H.. N. C. (falecida) e A.
C., irmãos de H., teriam visto o corpo da vítima no IML, sendo que a primeira foi perseguida
durante 2 anos pelos policiais. (') com relação ao laudo necroscópico, elaborado pelos legistas P.
J. R. e P. A. Q. (falecido), não há provas bastastes de que H. tenha sido torturado, vez que as
evidências indicam que fora executado sumariamente pelos agentes da repressão'. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Foram realizadas diversas diligências para o esclarecimento
dos fatos. Contudo, conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, 'apesar de ser
possível assegurar a prática do crime de homicídio qualificado pela equipe do delegado B. C.,
conforme pesquisas juntadas, todos os envolvidos identificados encontram-se mortos. De igual
forma, as únicas testemunhas capazes de elucidar os fatos encontram-se falecidas, ou não foram
localizadas. A testemunha P. L., por sua vez, nada se recorda dos fatos em tela'. 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).

202. Expediente: 1.34.001.008583/2021-14 - Eletrônico Voto: 5350/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado, em razão de registro tardio de um óbito.
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Considerando  a  informação  de  que  o  falecido  era  beneficiário  do  INSS,  foi  determinada  a
comunicação  do  óbito  à  autarquia,  bem  como  ao  Ministério  Público  Federal.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o Procurador da República oficiante,
'No  presente  caso,  a  princípio,  não  se  vislumbra  prova  da  ocorrência  de  crime  de  qualquer
natureza, sendo prematuro falar-se em recebimento do benefício após o óbito do segurado, uma
vez que não consta dos autos qualquer informação neste sentido. Ademais, já foi dada ciência do
caso  ao  INSS,  por  determinação  do  juízo  da  Vara  de  Registros  Públicos.  Caso  a  autarquia
verifique indícios de materialidade delituosa no recebimento do benefício, deverá incontinenti, até
mesmo por expressão legal, dar ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que por sua vez
adotará as medidas eventualmente cabíveis'. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

Outras deliberações(Suspensão condicional do processo)

203. Expediente: 1.00.000.017587/2021-73  –
Eletrônico
(JF/PR/GUAI-5002609-16.2020.4.04.7017) 

Voto: 5207/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor de E.P.A. pela prática do crime de
descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias estrangeiras, sem a devida documentação
fiscal, em 20/05/2019. Tributos iludidos calculados em R$ 1.787,92. A Procuradora da República
oficiante deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, "(...)  tendo em vista que o
denunciado ostenta contra si ao menos 5 (cinco) autuações lavradas pela Receita Federal do
Brasil  por  conta da introdução ilegal  de mercadorias  em território  nacional,  circunstância  que
impede a benesse (...) e demonstra que faz do crime seu meio de vida (...)". Discordância do
Juízo Federal.  Aplicação analógica do art.  28 do CPP e da Súmula nº 696 do STF. No caso,
verifica-se que a conduta social do denunciado não autoriza a concessão do benefício, haja vista
a existência de outras apreensões em seu nome (Sistema Comprot/MF - todas com data de
protocolo  em 2019),  fato  que  evidencia  a  habitualidade  na  prática  do  crime de  descaminho.
Embora as referidas apreensões não tenham gerado apontamentos na folha de antecedentes
criminais, devem ser consideradas como conduta social inapropriada. Registre-se, ainda, que o
Juízo  Federal  julgou  procedente  o  pedido  condenatório  deduzido  pelo  MPF  para  o  fim  de
condenar o denunciado pela prática do crime previsto no art. 334 do CP. Não preenchimento dos
requisitos de ordem subjetiva, previstos no art.  77 do CP. Precedente da 2ªCCR: Processo nº
5010719-26.2018.4.04.7000, julgado na 735ª Sessão de Revisão, de 25/02/2019. Manutenção da
recusa de oferta da suspensão condicional do processo.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  manutenção da
recusa de oferta da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a).

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

204. Expediente: JF-AM-0000969-86.2019.4.01.3200-
PCJS - Eletrônico 

Voto: 5187/2021 Origem:  GABPR3-RSR  -  RAFAEL
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal.  Ação penal proposta em face de E.T.A.A. pela
prática do crime de tráfico de drogas internacional (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, inc. I).
Recusa do membro do MPF oficiante em propor o acordo de não persecução penal no curso da
ação penal (o termo final para a propositura do acordo é o recebimento da denúncia; a etapa pré-
processual já foi ultrapassada, tendo advindo, inclusive, sentença penal condenatória). Recurso
da defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP. Aplicação
do Enunciado nº 98/2a CCR: "É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no
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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". Ademais, cumpre ressaltar que a questão está
em debate no HC nº 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o
Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que "o art. 28-A do Código de
Processo Penal tem aplicação 'imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019".
Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  membro  do  MPF  oficiante  para  consideração  do
entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como  (re)análise  dos  requisitos  exigidos  para  a
celebração do acordo. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com fundamento em
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao
feito.

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).

205. Expediente: JF-BA-1031102-17.2021.4.01.3300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5294/2021 Origem: GABPR009-NSDK - NARA
SOARES  DANTAS
KRUSCHEWSKY

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. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
INDICAM CONDUTA CRIMINAL REITERADA (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal em inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 183 da Lei 9.472/97, em razão de ter
sido  detectada  por  fiscais  da  ANATEL,  no  dia  17/12/2020,  a  operação  clandestina  da  rádio
autodenominada "Vox FM", sob responsabilidade do investigado. 2. O membro do MPF deixou de
propor  o  acordo,  alegando  que  'os  elementos  de  prova  colhidos  nos  autos  apontam para  a
realização  de  conduta  habitual  por  parte  de  M.  C.  J.,  havendo  indícios  de  que,  apesar  de
processado  criminalmente,  jamais  retirou  do  ar  a  rádio  `Vox  FM''.  3.  Recurso  da  defesa  e
encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A,
§ 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª
CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do investigado
constitui,  em regra,  óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal.  Precedentes:
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000,
Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020. 6. Cumpre observar que este Colegiado já decidiu que a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
são  suficientes  para  caracterizar  a  contumácia,  a  habitualidade  ou  a  reiteração  delitiva,  que
implicam a reprovabilidade do comportamento do agente (JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106-
RPCR,  Sessão  de  Revisão  830,  de  22/11/2021,  unânime).  7.  No  caso,  noticia-se  que  o
investigado  'responde  à  ação  penal  n.  0041848-39.2013.4.01.3300  (autos  físicos)  pelo
funcionamento  da  mesma Rádio  `Vox  FM',  na  frequência  107,1  MHz,  deflagrada  a  partir  de
denúncia  oferecida  em  14/10/2013'.  Circunstâncias  que,  segundo  entendimento  da  2ª  CCR,
apontam para a reiteração/habitualidade de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP.
8. Prosseguimento da persecução 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).
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206. Expediente: JF/ITJ/SC-5005587-
72.2020.4.04.7208-APE - Eletrônico 

Voto: 5132/2021 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. HIPÓTESE DE
NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA A CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL  E/OU
REITERADA (ART.  28-A,  §  2°,  INC.  II,  DO  CPP).  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em
que o réu foi denunciado pela prática, em agosto de 2019, dos crimes previstos no art. 304 c/c art.
299, ambos do CP, em concurso formal (art. 70 do CP) com o crime de falsificação ideológica
tentada de documento público (art. 299 c/c art. 14, II, ambos do CP). 2. O membro do MPF deixou
de oferecer o acordo de não persecução penal ao denunciado "(...) pelo fato dele estar preso
preventivamente justamente em razão de outros processos penais pelos quais responde, o que
por si só seria um impeditivo objetivo, mas também diante das demais circunstâncias relacionadas
aos fatos a ele imputados nesta denúncia, o que evidencia não se tratar de medida suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)". 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. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão
de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão
n° 770, de 25/05/2020, unânime. Ressalva de entendimento pessoal. 6. Na hipótese, existe, nos
autos, as seguintes informações: no dia em que o denunciado foi flagrado portando protocolo de
retirada de passaporte expedido em nome de outrem, foram cumpridos dois mandados de prisão
preventiva  contra  ele,  expedidos  pela  Justiça  Federal  do  Paraná;  na  certidão  regional  de
antecedentes  criminais  da  Justiça  Federal  da  4ª  Região  consta  outra  ação  penal  contra  o
denunciado, distribuída em 2019, referente à Lei de Drogas (remetida ao TRF); o advogado do
denunciado,  ainda,  esclarece  que,  na  ação  penal  que  tramitou  na  14ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR, o denunciado foi absolvido pelo crime tipificado nos arts. 33 e 35 c/c 40, I, da Lei nº
11.343/2006,  restando a condenação pelo  art.  297 do CP (processo encontra-se em fase de
apelação), e que, em relação ao processo que tramitou pela 7ª Vara Criminal de Curitiba/PR, os
autos encontram-se em fase de agravo em recurso especial. 7. Essas circunstâncias, segundo
entendimento da 2ª CCR, apontam para a existência de conduta criminal habitual e/ou reiterada e
impede  o  oferecimento  de  ANPP,  com  fundamento  no  art.  28-A,  §  2°,  II,  do  CPP.  8.
Prosseguimento da ação penal.

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

207. Expediente: JF/JZO/BA-1003123-
02.2020.4.01.3305-INQ - Eletrônico 

Voto: 5138/2021 Origem: GABPRM1-ELFM - ELTON
LUIZ FREITAS MOREIRA

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 PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime descrito no art. 2o
da Lei 8.176/1991. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo, nos termos do art. 28-A, § 2°,
II, do CPP, haja vista 'a notícia da existência de ação penal em face do investigado, em trâmite
perante a seção judiciária do Estado da Bahia, pela suposta prática do crime previsto no artigo
171 paragrafo 3º do Código Penal (autos n. 1026146-89.2020.4.01.3300)'. 3. Recurso da defesa e
encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A,
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§ 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª
CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado
constitui,  em regra,  óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal.  Precedentes:
1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000,
Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020. 6. Cumpre observar que, 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. No caso, noticia-se a existência de uma ação
penal em desfavor do investigado, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, §
3º, do CP (1026146-89.2020.4.01.3300). Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR,
apontam  para  a  habitualidade  de  conduta  criminosa  e  impede  o  oferecimento  de  ANPP.  8.
Prosseguimento da persecução 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).

208. Expediente: 1.00.000.016791/2021-77  –
Eletrônico
(JF-SJB-0002594-89.2015.4.03.6127) 

Voto: 5134/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal proposta em face dos denunciados pela prática de diversos
delitos de estelionato majorado, nas formas consumada e tentada. 2. O Procurador da República
deixou de oferecer o acordo aos réus B. C. S. e A. P. M. S., alegando que 'ambos se valeram da
atividade  profissional  para  praticarem  dezenas  de  crimes  de  estelionato,  especialmente  em
cidades  onde  as  beneficiárias  não  eram  conhecidas  (o  que  dificultaria  e  de  fato  dificultou
sobremaneira  a  descoberta  das  fraudes),  gerando  inquéritos  policiais  e  ações  penais  nas
subseções judiciárias de Piracicaba, Campinas e São João da Boa Vista, de modo que, no caso
concreto,  o  acordo  de  não  persecução  não  se  revela  medida  necessária  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do crime'. 3. Recurso interposto pela defesa do réu B. C. S. e remessa
dos autos à 2ª CCR, com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP, dispõe
que  o  benefício  não  se  aplica  na  hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou  se  houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No caso, em relação ao réu ora recorrente, consta
notícia  de  que  'protocolizou  na  Agência  da  Previdência  Social  em  Mogi  Mirim  diversos
requerimentos de amparo social ao idoso (benefício assistencial de prestação pecuniária previsto
na Lei n.º 8.742/93), na condição de procurador de trinta e três pessoas do sexo feminino, sempre
acompanhados de falsas declarações de que as requerentes estavam separadas de fato de seus
cônjuges, de modo a fazer parecer com que restava preenchido o requisito previsto no parágrafo
3.º  do  artigo  20  da  referida  Lei  n.º  8.742/93.  Em vinte  e  sete  desses  casos  houve  efetivo
recebimento indevido do benefício assistencial, causando efetivo prejuízo financeiro ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)'. 6. As circunstâncias expostas indicam que o acusado atua na
prática de estelionato em detrimento do INSS de modo profissional, o que impede o oferecimento
do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 7. Prosseguimento
da ação penal.

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

209. Expediente: 1.00.000.017156/2021-15  –
Eletrônico
(JF-SAN-5006802-27.2020.4.03.6104) 

Voto: 5357/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SANTOS-SP
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  DELIBERAÇÃO DA 2ª  CCR,  À
UNANIMIDADE, PELA INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP. RECURSO DE UM DOS
RÉUS CONTRA A DECISÃO DO COLEGIADO.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
REMESSA AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Na 817ª Sessão Ordinária de Revisão,
de 09/08/2021, a 2ª CCR proferiu, à unanimidade, decisão pela inviabilidade do ANPP, nos termos
do  voto  da  relatora,  conforme  indicação  a  seguir:  '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
os réus F.L.G. e G.D.S. foram denunciados pela prática dos crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e contrabando (CP, art. 334-A). Segundo consta, os denunciados, por meio da utilização
fraudulenta de pessoas jurídicas, realizaram importação de mercadoria proibida, em 29/04/2016.
As mercadorias  foram calculadas  no valor  de  R$ 726.021,00.  2.  O Procurador  da  República
oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução, ressaltando a insuficiência da medida,
uma vez que os acusados ostentam 'outras infrações semelhantes retratadas em Representações
Fiscais para Fins Penais, uma no importe de R$ 202.265,50 e outra no importe de R$ 404.531,00'.
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. 6. 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. 7. No caso, além do sustentado pelo Procurador oficiante, verifica-se em
análise  ao  sistema  comprot  que  as  pessoas  jurídicas  autuadas  neste  procedimento,  de
responsabilidade dos investigados, possuem diversos registros nos 5 anos anteriores aos fatos
ora  em análise,  circunstância  que  aponta  para  a  reiteração  na  conduta  criminosa  e  impede,
segundo entendimento da 2ª CCR, o oferecimento de acordo de não persecução penal,  com
fundamento no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 8. As demais matérias de defesa devem ser analisadas
no curso regular da instrução criminal. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à
origem para  conhecimento  e  adoção  das  providências  cabíveis.'  2.  O  réu  F.L.G.  apresentou
recurso contra tal decisão. 3. Revisão (2ªCCR). 4. Manutenção integral da deliberação da 2ª CCR,
pela  inviabilidade  de  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal,  por  seus  próprios
fundamentos.  5.  Remessa  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal,  órgão
competente para julgar o recurso, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução CSMPF nº 165, de
06/05/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  com  manutenção  integral  da  deliberação  da  2ª  Câmara,  remetendo-se  os  autos  à
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a).

210. Expediente: 1.33.001.000318/2021-17 - Eletrônico Voto: 5224/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE
NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA A CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/
OU PROFISSIONAL (ART. 28-A, § 2°, INC. II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
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PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em
que S.D.S.M. foi denunciado pela prática, em 22/06/2018, dos crimes previstos no art. 289, § 1º, e
art. 288, ambos do CP. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo de não persecução
penal ao denunciado, pelas seguintes razões: "(...) O crime de moeda falsa ora denunciado é um
dentre os praticados por S.D.S.M. e os demais denunciados, em associação criminosa. No ponto,
cumpre mencionar que os réus já foram condenados nos autos (...)  por crime de associação
criminosa  e  por  uma  das  condutas  de  moeda  falsa  (praticada  em 04.07.2018).  S.D.S.M.  foi
também condenado por outro crime de moeda falsa, praticado em 20.06.2018 (...). Ainda, os réus
respondem  ao  processo  (...),  no  qual  são  imputados  crimes  de  moeda  falsa  praticados  em
13.06.2018,  18.06.2018,  28.06.2018,  03.07.2018  e  mais  uma  conduta  em  04.07.2018.  Os
processos  se  encontram  em  fases  processuais  diferentes,  mas  há  elementos  para  que  se
reconheça  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  moeda  falsa,  ainda  que  em  fase  de
execução de sentença. As penas mínimas previstas para os crimes de associação criminosa e
moeda falsa, somadas, totalizam 4 anos.  No caso dos réus, há que se considerar que foram
cometidos vários crimes de moeda falsa, que, ainda que considerados em continuidade delitiva,
elevarão a pena mínima a patamar superior aos 4 anos que constam no art. 28-A do CPP como
baliza objetiva para possibilidade do acordo. Assim, não é aplicável ao caso vertente o instituto do
art. 28-A do CPP (...) Observo, por fim, que a denúncia oferecida nos presentes autos imputou aos
réus,  além do  crime de  moeda  falsa,  o  crime de  associação  criminosa  (item 1.2  da  inicial).
Contudo, é importante ressalvar, que a imputação do crime do art. 288 do CP se deu, nestes
autos, por equívoco, uma vez que os denunciados já foram processados e condenados nos autos
(...) pela prática de associação criminosa voltada à prática dos crimes de moeda falsa que são
objetos das ações penais mencionadas acima (...)". 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.  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,  unânimes.  Ressalva  de
entendimento pessoal. 6. Na hipótese, existe, nos autos, em síntese, as seguintes informações: o
crime de moeda falsa é um dentre os praticados por S.D.S.M. e os demais denunciados, em
associação criminosa; os réus já foram condenados em outros autos por crime de associação
criminosa  e  por  uma das  condutas  de moeda falsa  (praticada  em 04.07.2018);  S.D.S.M.  foi,
também, condenado por outro crime de moeda falsa, praticado em 20.06.2018; ainda, os réus
respondem a  outro  processo,  no  qual  são  imputados  crimes  de  moeda falsa,  praticados  em
13.06.2018, 18.06.2018, 28.06.2018, 03.07.2018. 7. Essas circunstâncias, segundo entendimento
da 2ª CCR, apontam para a existência de conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional e
impede  o  oferecimento  do  ANPP,  com  fundamento  no  art.  28-A,  §  2°,  II,  do  CPP.  8.
Prosseguimento da ação penal.

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

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução)

211. Expediente: 1.19.001.000181/2020-99 - Eletrônico Voto: 5133/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO MPF.  DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO  ÀS CONDIÇÕES APRESENTADAS NA
PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
NORMA QUE  PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO  ÓRGÃO  SUPERIOR  SOMENTE  NA
HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA.  1.  Incidente de acordo  de não persecução penal.  Suposta
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prática do crime descrito no art.  171, § 3o, do CP. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério
Público Federal. A investigada ' por meio de sua advogada ' apresentou contraproposta, a qual foi
rejeitada, restando inviabilizada assim a celebração de ANPP. Recurso apresentado pela defesa e
encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 3. O art. 28-A, § 14, do CPP estabelece que a remessa ao
órgão superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa do membro do
MP em propor o acordo de não persecução penal. 4. No caso, entretanto, o membro do MPF
oficiante efetivamente ofereceu o ANPP à acusada, sendo que, no momento de se ajustar as
condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual inexiste matéria a ser revisada
por este Colegiado. 5. Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos autos para análise
da 2ª  CCR quando, oferecido o acordo de não persecução penal  pelo membro do Ministério
Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, uma vez que o art. 28-A, § 14, do
CPP prevê a possibilidade de remessa ao órgão superior apenas no caso de recusa ministerial em
propor o acordo. 6. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 1.00.000.002766/2021-14, Sessão de
Revisão 809, de 17/05/2021; JF/PR/CUR-5008935-43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão de Revisão
784, de 05/10/2020. 7. Não conhecimento da remessa.

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

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

212. Expediente: JF/JOI/SC-5008647-
40.2021.4.04.7201-INQ - Eletrônico 

Voto: 5402/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
JOINVILLE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FURTO  QUALIFICADO.  CLONAGEM  DE
CARTÃO. SAQUE DE VALOR VINCULADO À CONTA-CORRENTE DA CEF. OFENSA A BEM,
SERVIÇO OU INTERESSE FEDERAL - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - CEF. ATRIBUIÇÃO DO
MPF.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL NA ESFERA FEDERAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado para apurar  a
prática de suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II), tendo em vista a clonagem de
cartão  de  crédito  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  (CEF)  em nome de  N.D.S.,  com a
realização de saque indevido em 14-12-2016. 2. Segundo os autos, N.D.S. noticiou o seguinte:
"(...) é aposentado pelo INSS; o saque de tal benefício previdenciário é sempre feito na Lotérica
(...);  o saque é feito através do uso de cartão emitido pela Caixa Econômica Federal,  com a
utilização  de  senha;  hoje,  14/12/2016,  (...)  esteve  na  citada  lotérica  a  fim  de  sacar  sua
aposentadoria, ocasião em que a caixa da lotérica informou que seu cartão estava bloqueado; foi
solicitado  (...)  que  comparecesse  na  Caixa  Econômica  Federal,  agência  central;  na  Caixa
Econômica Federal recebeu a informação de que uma quadrilha que atuava no Rio de Janeiro
havia sacado ilicitamente proventos de aposentadoria de diversos segurados do INSS; segundo a
funcionária da CEF, os integrantes dessa quadrilha já tinham sido presos no Rio de Janeiro (...)".
3.  O Procurador  da  República  oficiante  entendeu  pelo  declínio  da  competência  em favor  da
Justiça Estadual da Comarca de Joinville/SC; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos:
(1)  sobre  o  que  realmente  aconteceu,  tem-se  apenas  o  depoimento  do  titular  do  cartão
supostamente clonado; (2) obteve-se informação da CEF de que, em consulta aos sistemas, não
foi  localizado  processo  de  contestação  registrado,  não  havendo,  portanto,  confirmação  sobre
eventual clonagem de cartão, tampouco prejuízo suportado pelo Banco; (3) eventual prejuízo se
dá  em  detrimento  de  pessoa  física,  tratando-se,  portanto,  de  fraude  bancária  em  face  de
particular; (4) a conduta investigada melhor se enquadra ao tipo penal previsto no caput do art.
171 do CP; envolve apenas interesses de particulares; (5) este inquérito policial não possui objeto
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que fixe a competência da Justiça Federal; não ocorre ofensa a bens, serviços ou interesse da
União,  de autarquia  federal  e/ou  empresa  pública federal.  4.  O Juízo  da  1ª  Vara Federal  de
Joinville/SC  discordou  da  promoção  de  declínio  de  atribuições,  em resumo,  pelos  seguintes
fundamentos:  (1)  a análise sobre a  competência  não pode se limitar  à  existência  ou não de
prejuízo financeiro; o contexto narrado revela que houve efetiva lesão pelo menos à estrutura de
segurança da CEF; a CEF é instituição responsável pela proteção dos valores mantidos sob sua
guarda bancária; a CEF aparentemente falhou ao permitir que um saque fosse realizado, em tese,
fraudulentamente,  sem  o  conhecimento  e/ou  autorização  do  correntista,  a  partir  de  possível
clonagem do cartão e dos dados; (2) o fato de não ter havido contestação administrativa e, a partir
disso, não ter havido ressarcimento, pela CEF, do valor sacado indevidamente da conta, por si só,
não desnatura a lesão à segurança da guarda dos valores depositados na conta-corrente operada
pela CEF; pode ser que o correntista, depois de ter exposto a fraude à autoridade policial, não
tenha a compreensão de que deveria, ainda assim, fazer a contestação administrativa para reaver
algum prejuízo; (3) não pode a ausência de prejuízo financeiro, no caso, pelo não ressarcimento
da CEF ao correntista,  afastar  a competência da Justiça Federal,  quando se indica lesão ao
sistema de segurança da empresa pública federal; (4) pode ser que a investigação avance ou
encerre sem o esclarecimento sobre como se deu a fraude, ou seja, quando o cartão foi clonado e
por quem, ensejando o arquivamento;  entretanto,  isso não faz perder de vista que um saque
indevido, em conta-corrente da CEF, caracterize o crime de furto qualificado mediante fraude, de
competência da Justiça Federal. 5. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62, inciso IV, da LC nº 75/93. 6. No caso, os fatos, qualificados como furto qualificado, foram
praticados em detrimento de bem, serviço e/ou interesse da CEF. Com efeito, ocorreu um saque
indevido/fraudulento,  com a utilização de cartão clonado,  de valor  que estava depositado em
conta-corrente da CEF. Há a questão da possibilidade do prejuízo patrimonial, que seria suportado
pela CEF, e o prejuízo ao serviço e interesse da CEF, pois trata-se de conta-corrente da CEF e de
saque indevido/fraudulento de valor que estava depositado em conta-corrente da CEF. 7. Dadas
essas peculiaridades, adequado que o feito seja processado na esfera federal, com observância
do art. 70 do CPP. 8. Não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Competência  da  Justiça  Federal.  Atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. 

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

213. Expediente: JF/MG-1003657-58.2021.4.01.3806-
IPL - Eletrônico 

Voto: 5260/2021 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 previsto no art. 241-B da Lei nº
8.069/90;  usuário  de  rede  P2P teria  baixado  e  armazenado arquivos  categorizados como de
pornografia infantil, sendo os equipamentos eletrônicos apreendidos em Santa Rosa da Serra/MG.
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.  No  caso,  constata-se  a  existência  de
consideráveis  indícios  de  que  houve  compartilhamento,  por  meio  da  internet,  de  arquivos
contendo material relacionado a pornografia infantil. Conforme destacado pelo Juízo Federal, a
circunstância que fixa a competência da Justiça Federal não é o efetivo acesso transfronteiriço,
mas a potencialidade de tal acesso; em redes de compartilhamento P2P não há, em princípio,
como restringir a mútua troca de arquivos entre pessoas do mesmo país, eis que os programas
que utilizam dessa tecnologia têm alcance mundial. De fato, a rede P2P ou peer-to-peer é um
sistema para compartilhamento de arquivos, documentos e informações sem a necessidade de
um servidor central;  esse tipo de compartilhamento apresenta potencial de transnacionalidade,
uma vez que a distribuição do material não acontece de modo restrito, podendo alcançar usuários
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fora  do  território  nacional.  Competência  da  Justiça  Federal.  Atribuição  do  Ministério  Público
Federal.  Precedentes  2ª  CCR:  Auto  Judicial  nº  JF/MG-IPL-1062217-11.2021.4.01.3800,  823ª
Sessão Revisão-ordinária, data: 04-10-2021; Auto Judicial nº 1026068-50.2020.4.01.3800, 809ª
Sessão Revisão-ordinária, data: 17-05-2021. Não homologação do arquivamento e devolução dos
autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se a Procuradora da República oficiante,
se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação
de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

214. Expediente: JF-AÇA-5002404-28.2020.4.03.6107-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 5374/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  7ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no artigo 299 do CP.
Segundo consta, o investigado ajuizou ação em face do INSS pleiteando, dentre outros pedidos, o
reconhecimento  do  exercício  de  atividade  especial,  apresentando  vários  PPPs  -  Perfis
Profissiográficos  Previdenciários  para  provar  o  alegado.  Em  sentença,  ao  compulsar  os
documentos, o Juiz Federal notou que um mesmo indivíduo figurava como representante legal de
várias empresas nos PPPs, fato que lhe causou suspeita e motivou o envio dos documentos ao
MPF. O Procurador Oficiante promoção de arquivamento com os seguintes fundamentos: (1) com
base na atipicidade da conduta; (2) o conteúdo das informações lançadas nos documentos não
foram questionadas ou consideradas falsas pelo Juízo Federal,  que simplesmente considerou
frágeis os PPPs, por não atenderem as formalidades exigidas para esta espécie de documento,
deixando  de  reconhecer  os  períodos  pleiteados  pelo  autor  da  ação.  Discordância  do  Juízo
Federal, considerando que não foram feitas diligências mínimas para melhor elucidar os fatos.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Conforme se verifica dos
autos, não houve prejuízo ao INSS, na medida que o Juízo Federal não reconheceu os períodos
pleiteados pelo autor da ação. Assim, se, por um lado não houve a realização de diligências por
parte do MPF, por outro não se verifica utilidade em se iniciar uma investigação policial baseada
em indícios que não foram considerados falsos ou questionados em sua autenticidade; não houve
prejuízo  ao  INSS.  Nesse  sentido,  a  Orientação  nº  30  da  2ª  CCR,  a  saber:  Nos crimes não
considerados prioritários  pela  2ª  CCR,  em que se  comprove  a  não  reiteração  e  verificado  o
mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são circunstâncias que autorizam o arquivamento da
investigação:  a)  Delito  de  bagatela  '  a  demonstração  da  mínima  ofensividade  da  conduta,
associada ao baixo grau de periculosidade social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal ' a
verificação de que a aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do
ilícito; c) Adequação da sanção penal ' a concreta e fundamentada ausência de necessidade e
utilidade de aplicação da sanção penal, conforme os fins da pena. 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).

215. Expediente: JF/JOI/SC-5013091-
87.2019.4.04.7201-INQ - Eletrônico 

Voto: 5371/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
JOINVILLE

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

Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 334-
A, § 1º, inciso I, do CP. Consta dos autos que, em 29-05-2018, fiscais da Secretaria Municipal de
Saúde de Jaraguá do Sul/SC apreenderam 85 essências de narguilé de procedência estrangeira
em posse do investigado; a Receita Federal  do Brasil  informou que as essências de narguilé
apreendidas foram avaliadas em R$ 1.203,97 e os tributos sonegados foram estimados em R$
601,99.  O  Procurador  oficiante  manifestou-se  pela  aplicação  do  princípio  da  insignificância.
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Discordância do Juízo Federal em razão da existência de reiteração delitiva. Aplicação do art. 28
do CPP (redação anterior  à Lei  nº  13.964/2019) c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Conforme o
Enunciado nº 90 da 2ª CCR, aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020: 'É
cabível  o arquivamento de investigações criminais  referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja
pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à
repressão  ao contrabando de  vulto.  As  eventuais  reiterações serão  analisadas caso  a caso.'
Embora a 2ª CCR possua precedentes de aplicação do referido enunciado também às essências
de narguilé, verificou-se que o investigado possui reiterações delitivas nos últimos 5 (cinco) anos
anteriores ao fato aqui apurado, o que impede que o mesmo seja considerado como destituído de
significação penal. Nesse sentido, a autoridade policial destacou no relatório a circunstância da
'existência de três processos administrativos de auto de infração com apreensão da mercadoria e
três processos administrativos de auto de infração com apreensão de veículo em desfavor do
investigado'; sendo que ao menos 5 desses registros ocorreram nos últimos 5 anos do crime ora
analisado.  Ainda,  consta  expediente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  n.º  5014317-
74.2021.4.04.7002, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Federal  de Foz do Iguaçu/PR, em
desfavor do ora investigado, relacionado ao transporte de mercadorias estrangeiras em 11-05-
2018. Hipótese de habitual praticante do delito e indícios que permitem inferir que o investigado
faz da prática criminosa seu meio de vida. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso,
facultando-se a Procuradora da República oficiante, se assim entender, que, com fundamento em
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

216. Expediente: JF/PR/CAS-5011826-
85.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5378/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho e contrabando (CP, art. 334
e art. 334-A). Representação Fiscal Para Fins Penais, encaminhada pela Receita Federal, com
informações  de  que  determinado  indivíduo,  em  13-09-2017,  foi  surpreendido,  na  posse  de
mercadorias, de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação (34 panelas, 18 faqueiros, 87 brinquedos, 42 tabacos para narguilé etc). Valor
total das mercadorias apreendidas: R$ 24.713,64. Valor total dos impostos evadidos: R$ 8.093,02.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância em relação aos dois crimes (descaminho e contrabando). Discordância do Juízo
Federal somente em relação ao crime de descaminho. Remessa dos autos nos termos do art. 28
do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 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, verifica-se que o autuado tem 01 registro fiscal nos últimos 05 anos anteriores ao fato em
análise  (13-09-2017)  (em  2012;  mercadorias:  338  jaquetas;  valor  total  das  mercadorias:  R$
9.592,44; valor total dos impostos evadidos: não consta nos autos). Cabe registrar que há, ainda,
outros registros fiscais posteriores ao fato em exame (alguns registros de apreensões: em 2021;
mercadorias: 12 varas de pescar; 8 partes e peças de celular; etc; valor total das mercadorias: R$
1.999,76; valor total dos impostos evadidos: não consta nos autos; em 2020; mercadorias: 18
licores;  10  jaquetas;  etc;  valor  total  das  mercadorias;  R$  8.827,04;  valor  total  dos  impostos
evadidos: não consta nos autos; em 2019: mercadorias: 8 utilidades domésticas; 6 licores; etc;
valor total das mercadorias: R$ 1.092,29; valor total dos impostos evadidos: não consta nos autos;
etc), o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que
a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante do crime e de
efetiva  e  flagrante  ocorrência  de  lesão  à  ordem  tributária.  Inaplicabilidade  do  princípio  da
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR: "Aplica-se o princípio
da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
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devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)".  Não  homologação  do
arquivamento. 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).

217. Expediente: JF/PR/CUR-5042731-
93.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5373/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito policial, instaurado a partir de cópia da sentença proferida pera 8ª Vara do Trabalho de
Curitiba-PR,  para apurar  o crime previsto  no art.  342 do CP.  Segundo consta,  o  depoimento
buscou beneficiar o autor da ação trabalhista, ao discorrer sobre os horários de trabalho prestados
por ele, a fim de legitimar sua presença na obra e sua suposta fiscalização ao trabalho exercido;
também quanto à contratação e forma dos pagamentos houve contradições, inclusive em relação
ao próprio depoimento do reclamante. O Procurador da República promoveu o arquivamento, sob
o  fundamento  de  que  estaria  ausente  a  potencialidade  lesiva  da  conduta,  haja  vista  que  a
atipicidade da conduta de falso testemunho não efetivou prejuízo à administração da Justiça.
Discordância do Juízo Federal, por considerar configurado o crime. Aplicação do art. 28 do CPP c/
c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Informação da autoridade policial de que o investigado não
foi encontrado; o IPL foi relatado sem indiciados. Aplica-se ao caso o Enunciado 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'.
De  fato,  como  bem  pontuou  a  autoridade  policial,  os  depoimentos  das  testemunhas  não
apresentaram credibilidade. O Juiz do Trabalho cotejando os depoimentos das testemunhas com
os  demais  elementos  de  prova,  os  desconsiderou,  não  parecendo  que  tenham  servido
minimamente  para  a  formação  de  convencimento  do  Juiz.  Crime  não  configurado  no  caso
concreto.  Precedente  2ª  CCR:  NF  nº  1.29.000.001793/2020-62,  Rel.  Alexandre  Camanho  de
Assis, unânime, 786ª Sessão Ordinária de 19-10-2020. 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).

218. Expediente: JF-RJ-5052632-79.2019.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 5370/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito policial para apurar a prática do crime previsto no art. 18 da Lei 10.826/2003; no dia 04-
12-2107, em ação realizada nos Correios, foram arrecadados 03 conjuntos de dies da marca Lee
e 02 da marca Lyman (material que se destina a recarga de munição), os quais tinham como
destinatário  o  ora  investigado.  Mercadoria  avaliada  em R$  2.340,00.  A Procuradora  oficiante
promoveu o  arquivamento  do  feito,  com os  seguintes  fundamentos:  (1)  o  material  importado
destina-se a recarga de munição e não pode ser equiparado a acessório ou munição de arma de
fogo,  de forma que se afasta  a  incidência  do art.  18 da Lei  10.826/2003;  (2)  cabe aplicar  o
princípio  da  insignificância,  em face  do  pequeno  valor  do  material  apreendido  (R$  2.340,00)
quanto a eventual conduta do crime de contrabando. Discordância do Juízo Federal por entender
que, embora realmente não sejam considerados acessórios de arma de fogo, os dies apreendidos
são matrizes usadas para a recarga de arma de fogo e são produtos controlados pelo Exército;
sua internalização não autorizada caracteriza o crime de contrabando, sendo incabível a aplicação
do princípio da insignificância. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da
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LC n°  75/93.  Os  materiais  apreendidos  são  classificados  como um conjunto  de  ferramentas
utilizadas de forma na recarga de munições, conforme o Regulamento para a Fiscalização de
Produtos  Controlados  (R-105)  do  Exército  Brasileiro,  estando  submetido  ao  seu  controle  e
fiscalização,  em  atenção  ao  Decreto  10.030,  de  30-09-2019.  Dessa  forma,  tais  produtos
necessitam de  prévia  autorização  do Exército  para  serem importados;  devem se  submeter  a
normas  específicas  que  visam tutelar  interesses  que  vão  além do  meramente  arrecadatório,
notadamente a segurança pública. A inexistência da autorização, legalmente prevista, caracteriza
o crime de contrabando (CP, art. 334-A), que, em regra, não admite a aplicação do princípio da
insignificância.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  5001612-91.2019.4.04.7106,  753ª
Sessão  Ordinária,  de  21/10/2019;  Procedimento  nº  5001610-24.2019.4.04.7106,  748ª  Sessão
Ordinária,  de  26/08/2019.  Precedentes  do  STJ:  AgResp  201401498871,  Sexta  Turma,  DJe
28/08/2016; AgRg no REsp 1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016. Precedente do STF: HC
131.943/RS, Segunda Turma, DJe 10/03/2020. Não homologação do arquivamento e devolução
dos autos ao ofício originário para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis:
continuidade  das  diligências,  arquivamento  por  motivo  diverso,  análise  da  possibilidade  da
propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia, facultando-se a
Procuradora  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

219. Expediente: JFRS/SLI-5003202-
35.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 5372/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Conforme consta dos autos, no dia 10-10-
2020, na Rodovia BR 290 em Rosário do Sul/RS, equipe da Receita Federal do Brasil de Santa
Maria/RS, abordou e vistoriou ônibus de turismo, ocasião em que lograram encontrar, em poder
do  investigado  as  seguintes  mercadorias  de  origem  e  procedência  estrangeira,  introduzidas
irregularmente no País: 06 ventiladores 220v caixa com 03 unidades, 02 ventiladores 220v caixa
com 02 unidades. Mercadorias avaliadas em R$ 1.827,98 (U$ 330,00). Tributos iludidos no total
de R$ 909,42. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância.
Discordância do Juízo Federal em decorrência da reiteração da conduta. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, inciso IV da LC 75/93. Verifica-se que o valor da mercadoria apreendida foi de
US$ 330,00; está abaixo da cota de isenção fixada1 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 (Portaria do Ministro da Economia nº 601/19). 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.' Insistência no arquivamento por
fundamento diverso.

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

220. Expediente: JFRS/SLI-5003526-
25.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 5403/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia  de  fato  autuada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).
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Representação Fiscal Para Fins Penais, encaminhada pela Receita Federal, com informações de
que, em 10-10-2020, na Rodovia BR-158, Km 563, em Santana do Livramento/RS, a RFB, em
trabalho de verificação de bagagem, vistoriou um veículo, ocasião em que logrou encontrar, em
poder de determinado indivíduo, as seguintes mercadorias de origem e procedência estrangeira,
introduzidas em território nacional sem a documentação comprobatória de sua regular importação:
06 jarras elétricas;  06 garrafas de champagne; 02 tapetes grandes para sala;  06 garrafas de
vinho; 04 garrafas de uísque; 06 garrafas de vinho; 01 cobertor edredom casal; 02 desodorantes;
01 caixa com 02 ventiladores;  01 vestuário  infantil;  01 perfume;  01 creme hidratante  protetor
labial. Valor total das mercadorias apreendidas: R$ 3.195,13. Valor total dos impostos evadidos:
R$  1.597,56.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com base  no
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art.
28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De um lado, o valor dos tributos iludidos está
abaixo daquele 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, verifica-se que o autuado tem 01 registro fiscal nos últimos 05 anos (em 2019;
mercadorias  apreendidas  em 25-09-2019:  192  pincéis;  6  rádios  AM/FM;  12  carregadores  de
celular;  etc;  valor  total  das  mercadorias  apreendidas:  R$  1.812,81;  valor  total  dos  impostos
evadidos: R$ 906,40), o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação
penal,  mesmo  que  a  soma  dos  tributos  não  ultrapasse  R$  20.000,00.  Hipótese  de  habitual
praticante do crime e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade
do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 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.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)".  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).

221. Expediente: JF/SP-5005866-28.2021.4.03.6181-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 5317/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PIC. CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86) E
LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI 9.613/98). MPF: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA
DE CRIME FEDERAL.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO (ART.  28  DO CPP).
AUSÊNCIA  DE  DILIGÊNCIAS  INVESTIGATÓRIAS.  INDÍCIOS  QUE  SE  MOSTRAM
SUFICIENTES  PARA  SE  INICIAR  UMA  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Notícia  Crime  nº  1.34.001.005889/2021-19
apresentada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social ' INFRAPREV, entidade responsável pelo
pagamento de aposentadorias e pensões a seus participantes, dentre os quais a INFRAERO e
outras  empresas  concessionárias  de  aeroportos,  para  apurar  possíveis  crimes  de  evasão  de
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98).
2.  Em apertada  síntese,  tem-se  que  a  INFRAPREV  comprou  07  (sete)  Cédulas  de  Crédito
Bancário  (CCB),  cujos  os  investigados  R.J.E.,  e  M.A.P.  de  A.,  eram  avalistas  e  devedores
solidários;  constatada  a  inadimplência  da  empresa  devedora  dos  títulos,  os  avalistas  não
honraram a dívida. Assim, a INFRAPREV ajuizou ação de execução em face dos investigados,
não  vindo  a  ter  sucesso  em alcançar  o  patrimônio  dos  mesmos.  Registra-se  que  a  dívida,
atualmente, atinge o montante de cerca de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). No
decorrer das tentativas de se encontrar o patrimônio dos devedores, a INFRAPREV verificou que
os avalistas utilizaram-se de expedientes para ocultação de patrimônio, com o objetivo de escapar
da obrigação de pagar o débito, condutas estas que transbordariam a esfera cível. 3. Os autos
aportaram nesta 2ª CCR, em sede de declínio de atribuição, oportunidade na qual na 763ª Sessão
Ordinária  de  09-03-2020  foi  homologado  o  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual,  sob  o
fundamento de que não haveria indícios de crime antecedente de natureza federal na possível
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prática de lavagem de capitais; consignou-se, naquela oportunidade, que o crime antecedente
seria o de fraude a execução, e que não haveria indícios suficientes quanto ao crime de evasão
de divisas, sobretudo por não haver provas da existência de bens dos investigados no exterior. 4.
Não obstante, em 22-06-2021, a INFRAPREV apresentou nova notícia crime, sobre os mesmos
fatos, sob alegação de obtenção de comprovação com nova documentação quanto à existência
de bens no exterior de titularidade da família dos investigados. 5. A Procuradora oficiante analisou
a nova documentação e manteve o entendimento anteriormente exposado, a saber: (a) não há
nos autos, a par de meras ilações, início de prova da ocorrência dos crimes de crimes evasão de
divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa; (b) a manutenção de bens no exterior e a
insolvência detectada no território nacional não implicam, por si, em existência de crime; (c) a
comprovação de que a manutenção dos referidos ativos no exterior é legal, dependeria, então, de
medidas invasivas de quebra do sigilo fiscal e bancário dos representados, que se revestem de
garantias constitucionais, que devem ceder apenas quando as investigações exigem a referida
medida de exceção. 6. Discordância do Juízo Federal, por entender haver indícios suficientes da
prática de crime aptos a justificar o início de investigação policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 7. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria
admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade
delitiva, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é o caso
dos autos. 8. Inicialmente, cumpre destacar que os fatos trazidos pela noticiante merecem uma
análise  criteriosa,  sobretudo  por  se  tratar  de  tema  sensível  envolvendo  o  pagamento  de
aposentadoria  dos  funcionários  da  INFRAPREV,  em  especial  pessoas  idosas  que  merecem
proteção  especial  do  Estado,  da  família  e  da  sociedade  (art.  230  da  CF).  9.  Nessa  esteira,
entende-se que o noticiante apresentou nova documentação, suficiente a justificar o início de
investigação no âmbito do Ministério Público Federal e, no caso, adotar medidas invasivas contra
os  investigados,  como  explicitado  a  seguir:  (a)  Por  meio  de  ações  de  execução  nos  EUA,
descobriu-se que o casal investigado, e seus familiares possuíam patrimônio no exterior; (b) o
primeiro  indício  de  crime  foi  a  descoberta  da  existência  de  duas  offshores,  mencionadas  no
Bahamas  Leaks,  aparentemente  de  titularidade  do  casal  investigado,  sediadas  no  mesmo
endereço  e fundadas no mesmo dia,  que,  pelo  conjunto  das  movimentações financeiras  não
demonstram exercer qualquer atividade comercial legítima; ao contrário, essas offshores prestam-
se, aparentemente, apenas para servir de pontos de passagem temporária de dinheiro e, assim,
criar  diversas  camadas  para  encobrir  a  verdadeira  origem  dos  recursos  movimentados.  (c)
seguindo o dinheiro, verificou-se o fluxo das movimentações. Descobriu-se que os filhos do casal
investigado remeteram milhões de dólares americano para o exterior sem dispor de patrimônio
para tanto; (d) assim, foram descobertas 03 transferências no valor total de U$ 6.374.660,61 em
31/08/2010, efetuadas pelos filhos do casal quando ainda eram estudantes, para a offshore B.,
que  aparentemente  pertence  ao  casal  investigado.  Isso,  porque  seus  filhos  constam  como
beneficiários últimos dos recursos constantes da conta bancária da offshore; a conta é gerenciada
pelos irmãos da investigada, no Banco Itaú International, em Miami; e a investigada figura como
beneficiária  desta  última  conta  em  nome  dos  filhos.  (e)  Desta  offshore  B.,  o  dinheiro  era
transferido para a offshore W., onde os filhos também constam como beneficiários últimos dos
recursos constantes da conta bancária; foi realizada transferência de U$ 6.374.660,61 em 1º-09-
2010; portanto, apenas um dia após o dinheiro ser recebido na offshore B. Cumpre ressaltar que
aqui a investigada também é destinatária dos bens em nome dos filhos. 10. Portanto, é possível
aduzir que os valores transferidos tenham se originado do casal investigado, como uma manobra
para remeter valores para paraíso fiscal, através dos filhos, e depois introduzi-los na economia
estadunidense,  através  da  conta  da  offshore  W.,  em Miami,  da  qual  a  investigada  (mãe)  se
beneficia  diretamente.  11.  Como bem resumiu o Juízo Federal  em sua manifestação 'o  casal
estaria  remetendo  valores  para  as  offshores  W.  Ltd.  e  B.  Corporation  Ltd  constituídas  nas
Bahamas, notório paraíso fiscal,  utilizando-se dos filhos como beneficiários finais, para depois
inserir os recursos na economia estadunidense, simulando negócios jurídicos em família a fim de
ocultar o patrimônio real, o que poderia configurar, em tese, crime previsto no artigo 1º da Lei
9.613/98. Referidas empresas offshore ainda teriam figurado na base de dados do que se passou
a  denominar  Bahamas  Leaks  e  não  teriam atividade  comercial,  a  corroborar  os  indícios  de
ilicitude. Há, ainda, indícios do crime de lavagem nas transferências milionárias feitas aos filhos do
casal E., os quais eram estudantes, porém possuíam patrimônio declarado inferior às remessas
realizadas'.  12.  Assim,  ante  a  demonstração  de  todos  os  indícios  mencionados,  e  frente  a
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gravidade das supostas condutas (a atingir o patrimônio de aposentados pelo INFRAPREV), tem-
se a necessidade da realização de diligências investigatórias para melhor elucidar os fatos. 13.
Nessa linha, é necessário, precipuamente, verificar junto as autoridades competentes a legalidade
na  remessa  dos  valores  ao  exterior;  se  o  patrimônio  lá  existente  encontra-se  declarado  às
autoridades brasileiras, bem como outras diligências que o membro do MPF designado entender
úteis. 14. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar
no  caso,  facultando-se  a  Procuradora  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
A advogada Dra. Karin Toscano Milenhausen, OAB/SP Nº 239.888, realizou sustentação oral.

222. Expediente: JF-GRU-5008166-52.2021.4.03.6119-
IP - Eletrônico 

Voto: 5398/2021 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
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
REQUISITO  EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO.  PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04
ANOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, NO CASO
CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de ANPP instaurado
no âmbito da ação penal proposta em desfavor do denunciado H.R.S., como incurso no crime de
tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I), pela prática
dos seguintes fatos: em 18-09-2021, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/
São Paulo, H.R.S. e W.I.D.A. foram surpreendidos, prestes a embarcarem no Voo AF0457, da
companhia aérea Air France, com destino final em Zurique/Suíça, com escala em Paris/França,
transportando, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, o
total  de  22.860  g  de  cocaína,  substância  entorpecente  que  determina  dependência  física  e
psíquica relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil,
dos quais, 15.845 g foram localizados na bagagem trazida por W.I.D.A. e 7.015 g na mala de
H.R.S. A denúncia foi recebida provisoriamente em 15-10-2021. 2. A Procuradora da República
oficiante não ofereceu o ANPP, com os seguintes fundamentos: (1) não estão preenchidos os
requisitos legais necessários à celebração do ANPP (art.  28-A do CPP);  (2) pena mínima em
abstrato não é inferior a 04 anos (no caso, a pena mínima é de 05 anos, acrescida da causa de
aumento referente à internacionalidade, art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06); e (3) o ANPP não é
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; cabe considerar a natureza e a
quantidade  de  droga  apreendida,  o  seu  altíssimo  valor  de  mercado  e  o  modus  operandi  de
transporte  internacional;  o  crime  foi  cometido  para  proveito  financeiro  de  grupo  criminoso
organizado; os denunciados foram presos em flagrante delito, trazendo consigo e transportando a
massa bruta de 22.860 g de cocaína;  o grande potencial  lucrativo do tráfico internacional de
cocaína, a sujeição dos denunciados às condições do ANPP, não é suficiente à prevenção do
crime e funcionaria como verdadeiro incentivo para sua prática. 3. A defesa de H.R.S. apresentou
recurso; alega, em síntese, o seguinte: o denunciado é primário, tem endereço fixo e ocupação
licita fixa; conforme seu depoimento, em sede policial, ele foi ludibriado, ou seja, não tinha ciência
do material ilícito; há de ser considerada as atenuantes, o que, em fase de aplicação da pena em
eventual condenação, fixaria a pena em menos de 04 anos; no caso, a pena mínima em abstrato,
considerando a causa de aumento apontada na denúncia em seu patamar mínimo (art. 40, inciso
I,  da  Lei  nº  11.340/06  -  1/6)  e  a  causa  de  diminuição  reconhecida  nas  alegações  finais  da
acusação em seu patamar máximo (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - 2/3), fica em 01 ano, 11
meses e 10 dias; está, portanto, abaixo do patamar legal estabelecido pelo art. 28-A do CPP, para
o cabimento do acordo. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. 5. No caso concreto, verifica-se que a denúncia classificou a conduta do denunciado
no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A pena mínima cominada ao crime do
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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
ser primário, de bons antecedentes; (2) não se dedique às atividades criminosas; e (3) não integre
organização criminosa.  Na hipótese,  a defesa alega, em síntese,  o seguinte:  o denunciado é
primário, tem endereço fixo e ocupação licita fixa; ele foi ludibriado, ou seja, não tinha ciência do
material ilícito; há de ser considerada as atenuantes; a pena mínima em abstrato, considerando a
causa de aumento apontada na denúncia em seu patamar mínimo (1/6) e a causa de diminuição
reconhecida nas alegações finais da acusação em seu patamar máximo (2/3), fica em 01 ano, 11
meses e 10 dias (abaixo do patamar legal estabelecido pelo art. 28-A do CPP). Entretanto, no
caso, o denunciado, em 18-09-2021, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/
São Paulo, foi surpreendido prestes a embarcar no Voo AF0457, da companhia aérea Air France,
com destino final em Zurique/Suíça e escala em Paris/França, transportando, para a entrega a
terceiros no exterior,  sem autorização legal  ou regulamentar,  o total  de 22.860 g de cocaína,
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica relacionada na Lista de
Substâncias  Entorpecentes  (Lista  F1)  de  uso  proscrito  no  Brasil,  dos  quais,  15.845  g  foram
localizados  na  bagagem  trazida  por  W.I.D.A.  e  7.015  g  na  mala  de  H.R.S.  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 denunciado, na denúncia, é superior a 04 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 requisito previsto 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).

223. Expediente: JF/JOI/SC-5016974-
71.2021.4.04.7201-ANPP - Eletrônico

Voto: 5167/2021 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. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra o réu, como incurso no crime do art. 171, § 3º, do CP, em síntese, pela prática do seguinte
fato: entre 25-02-2016 e 17-11-2016, o réu obteve para si vantagem indevida, consistente em
saques  de  benefícios  utilizando  cartão  magnético  cuja  titularidade  pertencia  a  segurada  já
falecida. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 07-08-2019. Instado, o MPF entendeu pelo não
cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o recebimento da denúncia. A defesa do
réu peticionou com base no art.  28-A, § 14,  do CPP. Preliminarmente,  ressalvo entendimento
pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP  após  o  recebimento  da  denúncia,  matéria  do
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse
contexto, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de
24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou
seja, no dia 23-01-2020. No caso, a denúncia foi recebida no dia 07-08-2019, antes da vigência da
nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do
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Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da  República  se
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata'
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Necessidade de retorno dos autos ao
membro  do  MPF oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado pela  Câmara;  e  para
análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo
de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do
CPP.

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

224. Expediente: JF/MS-0002260-43.2018.4.03.6000-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5369/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  MATO
GROSSO DO SUL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISOS II E III). MEDIDA QUE NÃO SE
MOSTRA,  NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta pela prática do crime previsto no art. 334,
caput, do CP. A denúncia foi recebida em 18-18-2018. 2. Segundo consta dos autos, em 28-01-
2016 e em 24-10-2017, no Estado do Mato Grosso do Sul,  o denunciado foi flagrado, por 02
(duas) vezes, transportando mercadorias estrangeiras (eletrônicos, relógios, pneus e vestuário)
desprovidas de documentação comprobatória da regular importação, iludindo os impostos devidos
pela entrada dos bens no país no valor total  de RS 6.467,89.  3.  O Procurador da República
oficiante não ofereceu o ANPP em razão de o denunciado ter sido beneficiado com transação
penal; a pena foi extinta pelo seu cumprimento em 02-03-2017. Ocorre que uma das condutas
denunciadas ocorreu em 24-10-2017, menos de 1 ano após ser beneficiado por transação penal.
Ademais, considerando o histórico do denunciado, o Procurador oficiante entendeu que o ANPP
não é suficiente para a prevenção e repressão do crime; o réu responde a outras 03 ações penais
apenas  na  Justiça  Federal  em Campo Grande/MS e  continua  reiterando  em suas atividades
criminosas  mesmo  após  responder  a  ações  penais.  4.  Interposição  de  recurso  pela  defesa.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Um dos
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, 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. Já o inciso III prevê a sua inaplicabilidade quando tiver sido o agente beneficiado nos 5
(cinco)  anos  anteriores  ao  cometimento  da  infração,  em  acordo  de  não  persecução  penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo. 6. No caso, já à época do oferecimento
da denúncia,  o réu já tinha uma lista extensa de procedimentos em seu desfavor no sistema
COMPROT nos últimos 5 anos. Além disso, o fato de ter sido anteriormente beneficiado com a
transação penal em período inferior a 5 anos. E, por fim, o réu responde a outras 3 ações penais
pela prática dos crimes de contrabando/descaminho após os fatos noticiados neste processo.
Tudo isso indica conduta criminal  reiterada,  inviabilizando o oferecimento do ANPP.  7.  Nessa
esteira,  cumpre observar ainda que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de
outras  ações penais,  inquéritos  policiais  em curso  ou procedimentos  administrativos  fiscais  é
suficiente  para  caracterizar  a  habitualidade  delitiva  (HC  147170/SC,  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Julgamento:  27/11/2017).  8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, incisos II e III, do CPP. 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).

225. Expediente: JFRJ/CAM-5008079-
38.2019.4.02.5103-INQ - Eletrônico 

Voto: 5274/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
CAMPOS

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal -  IANPP. Ação Penal.  Em 24-10-2019, o MPF
ofereceu denúncia contra L.C.M.S., C.R.S.S. e G.G.A., como incursos no crime previsto no art.
304 c/c art. 297 do CP, pela prática dos seguintes fatos: no dia 28-04-2017, L.C.M.S., que não
havia participado de nenhum curso técnico em mecânica, compareceu na sede do CREA/RJ e
requereu seu registro profissional, instruindo tal requerimento com documentos ideologicamente
falsos;  os  documentos  falsos  foram  manufaturados  por  G.G.A,  que  os  vendeu  a  L.C.M.S.;
C.R.S.S. foi responsável por intermediar o negócio. O Procurador da República oficiante ofereceu
ANPP em favor  de  L.C.M.S.;  entendeu  ser  incabível  o  oferecimento  de  ANPP em favor  de
C.R.S.S.  e  G.G.A.  com base nos  seguintes  fundamentos:  C.R.S.S.  e  G.G.A.  não podem ser
beneficiados com a proposta por não terem confessado, perante a Autoridade Policial, a prática do
delito imputado, há indícios que G.G.A. pratica crimes semelhantes de forma reiterada; incide a
proibição prevista no inciso II  do § 2º do art.  28-A do CPP. As defesas de C.R.S.S. e G.G.A.
peticionaram  com base  no  art.  28-A,  §  14,  do  CPP.  Os  autos  foram remetidos  à  2ª  CCR.
Preliminarmente,  ressalvo  entendimento  pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP após  o
recebimento  da  denúncia,  matéria  do  Enunciado  nº  98,  desta  2ª  CCR/MPF,  que  acolho  em
respeito  ao  princípio  da  colegialidade.  Em  relação  à  ausência  de  confissão  formal,  cumpre
esclarecer que não há óbice para que a confissão seja realizada durante a negociação do ANPP.
Dessa  forma,  verifica-se  que,  em  princípio,  a  ausência  de  confissão  formal  não  configura
obstáculo  ao  oferecimento  de  acordo  de  não  persecução  penal.  Em relação  à  existência  de
indícios  de  prática  de  crime  de  forma  reiterada  pelo  réu  G.G.A.,  mostra-se  necessário  uma
fundamentação  mais  consistente  quanto  a  esse  quesito,  tendo  em vista  que  não  consta  da
manifestação do Procurador da República oficiante quais seriam, de forma concreta e específica,
esses indícios.  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).

226. Expediente: JFRS/POA-5036109-
86.2018.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 5261/2021 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 -  IANPP. Ação Penal.  Em 21-06-2018, o MPF
ofereceu denúncia contra J.S.S., como incursa no crime previsto no art. 289, §1º, do CP, pela
prática dos seguintes fatos: No dia 06-09-2016, a denunciada, por conta própria, guardou e tentou
colocar em circulação uma (01) cédula falsa no valor de R$ 50,00, ao tentar comprar mercadorias
em  estabelecimento  comercial.  Em  07-02-2020,  a  denunciada  foi  condenada,  em  primeira
instância, como incursa nas sanções do artigo 289, §1°, do CP, à pena privativa de liberdade de
03 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso (setembro de
2016), devidamente atualizados a partir de então. A defesa apresentou recurso de apelação. O
TRF '  4ª  Região  determinou  o  retorno  do  feito  para  verificação  de eventual  possibilidade  de
oferecimento de ANPP. A Procuradora da República oficiante se manifestou pelo não cabimento
do ANPP; apresentou os seguintes fundamentos:  o ANPP é incabível  após o recebimento da
denúncia, pois é destinado para aplicação na fase pré-processual; não é o caso de aplicação à ré,
que possui sentença condenatória em seu desfavor e recurso pendente perante o TRF4. A defesa
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apresentou  manifestação (art.  28-A,  §  14,  do CPP);  defendeu o cabimento  do  ANPP após o
recebimento da denúncia. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Questão de ordem: cumpre
observar que, no que se refere ao órgão ministerial  com atribuição para analisar o ANPP em
ações  penais  em fase  recursal,  este  Colegiado,  no  julgamento  do  procedimento  JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22-03-2021, reformou
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da
Procuradoria Regional da República em decorrência de decisão proferida pelo PGR. Com efeito,
recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela
AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou o seguinte: I) a definição do
membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF
(art. 62 da LC 75/93); II) não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à
primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do
ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do
ANPP,  em grau  recursal,  entendimento  também adotado  pelas  4ª  e  5ª  CCR's/MPF (Decisão
505/2020, CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020",  Procedimento de Conflito de
Atribuição 1.00.000.021313/2020-06).  Ausência  de atribuição do membro do MPF de primeira
instância para a análise e eventual oferecimento do ANPP, restando prejudicada a análise do
mérito.  Encaminhamento  dos  autos  à  Procuradoria  Regional  da  República,  para  análise  dos
requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto.

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

227. Expediente: JF-SJC-0000293-08.2019.4.03.6103-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5385/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  3ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra a ré,
como incursa nos crimes previstos no art. 334-A, § 1º, inciso I e art. 293, § 1º, inciso III, `a', do CP.
Em síntese, consta dos autos que a ré foi flagrada, em 05 (cinco) oportunidades, entre os anos de
2016 e 2017,  vendendo cigarros de origem estrangeira  sem a devida documentação;  nesses
flagrantes também foram apreendidos em poder  da ré  cigarros de origem nacional,  mas que
continham selos falsificados. A denúncia foi recebida em 07-05-2019. O membro do MPF oficiante
recusou a celebração do ANPP pelas seguintes razões: (a) não cabimento após o recebimento da
denúncia; (b) no caso concreto, a denúncia abrange 05 (cinco) fatos, e há prova nos autos da
habitualidade criminosa. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos
foram encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/
MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, cabe registar que o
art. 28-A, § 14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12),
entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No
caso, a denúncia foi recebida no dia 07-05-2019, antes da vigência da nova regra. Desta forma,
cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª
CCR. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que
'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva)
a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei
nº 13.964/2019'. Contudo, a regra do art. 28-A, § 2°, inc. 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, a própria denúncia já traz diversos fatos criminosos a demonstrar a habitualidade delitiva
da ré; ademais, como salientou o Procurador oficiante na denúncia, constam dos autos certidões
que denotam o significativo histórico de envolvimento da ré com crimes contra a propriedade
intelectual  e  contrabando/descaminho,  'possuindo  diversos  registros  de  inquéritos  policiais,
processos e, até mesmo, condenação'. Inviável, assim, o ANPP na hipótese (art. 28-A, § 2°, inc. II,
do CPP). Elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual. Precedente da 2ª CCR:
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JF-PPR-5005756-13.2019.4.03.6112-APN,  julgado  na  Sessão  n°  811,  de  08/06/2021.
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).

228. Expediente: JF-SOR-INCRD-5006792-
28.2021.4.03.6110 - Eletrônico 

Voto: 5319/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°,
INCISO II). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução
Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o MPF ofereceu denúncia contra os réus, em 28-11-2017,
como incursos nos crimes tipificados no art. 288, caput e no art. 334, § 1º, inciso IV e § 2º, do CP,
c/c os art.  29 e art.  69 do CP. 2. Os fatos podem ser assim resumidos: após a notícia sobre
cigarros estrangeiros em diversos endereços, indicando como dono J.R. de O., no dia 26-05-2014,
em uma loja de brinquedos, localizada no Bairro São Bento I,  Sorocaba/SP, policiais militares
verificaram que P.R.B.S.,  o  qual  intitulou-se  segurança  no  local,  tentou  esconder  pacotes  de
cigarros (apreensão de 2.000 maços). Depois, em outro endereço da mesma rua, uma residência,
estava J.A. de S.B., que separava caixas de cigarro para futuras entregas, dizendo ser funcionário
daquela  mesma loja,  sendo  responsável  pelo  atendimento  e  entrega  de  cigarros  paraguaios
(apreensão de 7.500 maços); em seguida, foram ao bairro Parque São Bento II, Sorocaba/SP,
onde encontraram N.J. dos S., com mais caixas de cigarros de origem paraguaia (apreensão de
143.000 maços), o qual disse que a casa é alugada por J.R. de O., e que os cigarros pertenciam a
ele, que sempre armazena ali  produtos dessa natureza. 3. O MPF recusou o oferecimento do
ANPP, entendendo que 'é possível evidenciar das declarações dos réus, tanto em sede policial
quanto em juízo, a não disposição em formalmente confessar, espontaneamente, a prática delitiva
denunciada, circunstância que inviabiliza a propositura do mencionado acordo, frisando que não
há amparo constitucional e legal para o Ministério Público Federal obter de qualquer forma tal
confissão. Ademais, verifica-se a insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime
em testilha, notadamente em razão da demonstrada conduta criminal habitual dos réus, os quais
ostentam outros processos criminais pretéritos, além de integrarem associação criminosa, o que
esbarra no óbice à propositura do mencionado acordo, nos termos do artigo 28-A, caput, e § 2º,
inciso II, do CPP' 4. A defesa de apenas um dos réus, J.A. de S.B., peticionou com base no art.
28-A, § 14, do CPP. Assim, os autos foram desmembrados; em relação aos demais acusados,
houve sentença condenatória nos termos da denúncia; e quanto ao réu J.A. de S.B, os autos
foram remetidos à 2ª  CCR para apreciação do recurso da defesa.  5.  O réu J.A.  de S.B.,  foi
denunciado pela dos crimes tipificados no art. 288, caput, e no art. 334, § 1º, inciso IV, e § 2º, do
CP, c/c o art.  29 e art.  69 do CP. Nessa esteira,  verifica-se que a soma das penas mínimas
imputadas ao acusado permitem a propositura do ANPP; quanto a suposta ausência de confissão,
tem-se que o Enunciado nº 98 da 2ª CCR estabelece 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'; e no que se refere a citada 'conduta criminal habitual dos réus,
os quais ostentam outros processos criminais pretéritos'; tem-se dos autos que, especificamente
em relação ao acusado J.A. de S.B., não constam outros registros criminais, além do registro
alusivo a este processo. Assim, em relação aos pontos citados, não se verifica causa que obste o
oferecimento do ANPP. 6. Contudo, o art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se
aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
7.  Como  bem  pontuou  o  Procurador  oficiante  na  denúncia,  'Em  que  pese  a  separação  da
apreensão e avaliação, entende-se que se deve considerar o valor global de responsabilidade de
todos os denunciados,  uma vez  que  se trata,  notoriamente,  de atuação conjunta  destes,  em
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associação criminosa'. 8. No caso, tem-se que foram encontrados 152.500 maços de cigarro com
os acusados em associação criminosa; e especificamente em poder de J.A. de S.B., a quantidade
de 7.500; circunstâncias que denotam atividade criminosa profissional. Assim, mostra-se inviável o
oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II,  do CPP). 9.Prosseguimento da ação
penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências
cabíveis.

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

229. Expediente: JF/SP-0003064-16.2019.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5324/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra os réus, pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/1986, em síntese, pela
prática do seguinte fato: em 03-09-2014, os réus obtiveram, mediante uso de contrato de compra
e venda simulado, financiamento junto a Caixa Econômica Federal - CEF, com liberação do saldo
de FGTS, para aquisição de imóvel no valor de R$ 600.000,00. A denúncia foi recebida pelo Juízo
em 09-12-2019. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP pelos seguintes motivos:
(a)  não  ser  possível  após  o  recebimento  da  denúncia;  (b)  diante  da  peculiaridade  do  caso
concreto, o ANPP é desnecessário e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime; os réus
causaram um prejuízo (valor original) de R$ 371.915,48 à Caixa Econômica Federal, diante do
saque (indevido) de saldo do FGTS, programa que concretiza políticas públicas de financiamento
de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. A defesa peticionou com base
no art.  28-A,  §  14,  do  CPP.  Preliminarmente,  ressalvo  entendimento  pessoal  quanto  ao  não
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/
MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, cabe registar que o
art. 28-A, § 14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12),
entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No
caso, a denúncia foi recebida no dia 09-12-2019, antes da vigência da nova regra. Desta forma,
cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª
CCR. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que
'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva)
a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei
nº 13.964/2019'. Quanto ao fundamento da insuficiência da medida em razão da relevância do
dano causado, tem-se que o art. 28-A do CPP não prevê um valor máximo pré-determinado como
requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda que expressivo, o valor do dano não pode
constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. Ademais, o fato de se tratar de
saques indevidos do FGTS, não constitui, por si só, fundamento suficiente para não oferecimento
do acordo; nesse sentido, de forma análoga, a 2ª CCR vem entendendo possível a realização do
ANPP em crimes cometidos contra o INSS, que também afetam toda uma coletividade (APn nº
0028818-76.2019.4.01.3800,  Rel.  Francisco de Assis Vieira  Sanseverino,  à unanimidade,  828ª
Sessão de 08-11-2021). Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para
consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara;  e  para  análise  dos  demais  requisitos
exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento
e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.

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

230. Expediente: JF/SP-0013990-95.2015.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 5320/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra o réu, como incurso no crime previsto no art. 183, da Lei 9.472/97; em síntese, pela prática
do  seguinte  fato:  em  02-03-2010,  o  réu  desenvolveu  clandestinamente  atividade  de
telecomunicações, consistente no funcionamento de equipamento e instalações de uma estação
não outorgada, que operava na faixa de PY e que não possuía as devidas licenças expedidas pela
ANATEL. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 15-12-2015. Instado, o MPF entendeu pelo não
cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o recebimento da denúncia. A defesa do
réu peticionou com base no art.  28-A, § 14,  do CPP. Preliminarmente,  ressalvo entendimento
pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP  após  o  recebimento  da  denúncia,  matéria  do
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse
contexto, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de
24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou
seja, no dia 23-01-2020. No caso, a denúncia foi recebida no dia 15/12/2015, antes da vigência da
nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da  República  se
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata'
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Necessidade de retorno dos autos ao
membro  do  MPF oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado pela  Câmara;  e  para
análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo
de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do
CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

231. Expediente: JF/JOI/SC-5001812-
36.2017.4.04.7214-APE - Eletrônico 

Voto: 5318/2021 Origem:  GABPRM1-ICGM  -  IVAN
CLAUDIO GARCIA MARX

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  -  IANPP.  AÇÃO  EM  FASE
RECURSAL.  DECISÃO  DA  2ª  CCR  PELA  ATRIBUIÇÃO  DO  PRR  PARA  ANÁLISE  DO
CABIMENTO  DO  ACORDO.  RECEBIDOS  OS  AUTOS  NO  TRF  4ª  REGIÃO,  HOUVE  A
DETERMINAÇÃO  DA  BAIXA  DO  PROCESSO  PARA  QUE  O  MEMBRO  OFICIANTE  NO
PRIMEIRO GRAU SE MANIFESTASSE ACERCA DO CABIMENTO DO ANPP. REMESSA DOS
AUTOS  À  2ª  CCR.  REVISÃO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  ANTERIOR.  ATRIBUIÇÃO  DO
MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA
A  ANÁLISE  E  EVENTUAL  OFERECIMENTO  DO  ANPP  EM  FASE  RECURSAL.
POSICIONAMENTO  DA PROCURADORIA GERAL  DA REPÚBLICA NO  ÂMBITO  DO  MPF.
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PRR. 1. Incidente de ANPP, instaurado no âmbito de ação
penal em que os réus foram condenados,  em primeira instância; J.C.S, pela prática do crime
previsto no art. 171, § 2º, inciso I e § 3°, na forma do art. 29 do CP, em concurso material com o
crime previsto no art. 155, § 3º, do CP, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e na pena de multa de 49 dias-multa; e M.B.S., pela prática
do delito previsto no art. 171, § 2º, inciso I e § 3°, do CP, à pena privativa de liberdade de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. 2. Interposto recurso de apelação pela
defesa,  os  autos  foram  remetidos  ao  TRF/4ª  Região.  O  Desembargador  Federal,  relator  da
Apelação Criminal, em decisão monocrática, de ofício, determinou o retorno dos autos ao Juízo
Federal para que o MPF se manifestasse a respeito da possibilidade do oferecimento do ANPP;
Após debates acerca da atribuição para propor ANPP, esta 2ª CCR reconheceu, no Procedimento
nº 5012404-76.2020.4.04.7201 (apenso), a atribuição da Procuradoria Regional da República da
4ª Região para a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP em grau recursal, nos termos
do art. 28-A, do CPP, consoante voto nº 1714/2021, da 806ª Sessão Ordinária (26.4.2021). 3.
Diante dessa decisão da 2ª CCR, os autos do IANPP foram arquivados e a ação penal devolvida
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ao TRF4. Contudo, o relator da Apelação Criminal nº 5001812-36.2017.4.04.7214/SC, em decisão
monocrática, determinou, novamente, de ofício, o retorno dos autos ao 1ª grau para que o MPF se
manifestasse  a  respeito  da  possibilidade  de  oferecimento  do ANPP,  por  entender  que  restou
estabelecida a competência do Juízo Federal de 1ª instância para o exame do incidente de ANPP,
de  modo  que  tal  definição  não  pode  ser  revista  pelo  órgão  ministerial  atuante  na  primeira
instância, nem mesmo por decisão administrativa interna do Ministério Público Federal. 4. Dessa
forma, considerando a decisão da 2ª CCR pela atribuição do PRR em analisar a propositura do
ANPP;  considerando que  o  PRR não atua  na 1ª  instância;  e  frente  a  decisão  do relator  da
Apelação  Criminal  no  TRF  4ª  Região,  o  Procurador  da  República  oficiante  não  vislumbrou
alternativa que não a remessa dos autos a esta 2ª CCR. 5. Manutenção da decisão proferida na
806ª  Sessão  Ordinária,  de  26.4.2021,  em  sua  integralidade,  para  fixar  a  atribuição  da
Procuradoria Regional da República da 4ª Região para analisar o cabimento do acordo no caso
concreto.  6.  Nesse sentido,  destaca-se  que 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).  7.  Passado  esse  ponto,  faz-se  necessário  algumas
considerações quanto ao procedimento a ser adotado para a efetivação dessa decisão. 8.  As
negociações e a formalização do acordo (por escrito), se for o caso, deverão ser realizadas no
âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do
§ 3° do art. 28-A do CPP. Logo, não será necessária a autorização prevista no art. 57, XIII, da LC
75/1993, visto que o membro do MPF de segundo grau não oficiará perante o juízo de primeira
instância.  Na  presente  hipótese,  caso  seja  celebrado  o  acordo,  o(a)  Procurador(a)  Regional
deverá  solicitar,  pelas  vias  cabíveis,  o  encaminhamento  do  instrumento  negocial  ao  órgão
jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do art. 28-A do CPP). 9. Diante disso,
encaminhem-se dos 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).

232. Expediente: 1.22.000.002628/2021-60 - Eletrônico Voto: 5276/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERSECUÇÃO
PENAL  EM  PODER  DOS  INVESTIGADOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO
DE  DOCUMENTOS  PARA  FINS  DE  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins
Penais encaminhada pela Receita Federal; possível prática do crime previsto no art. 2º, inciso II,
da Lei nº 8.137/90; narra a RFFP: "O contribuinte confessou os valores retidos na fonte em suas
DCTF,  sendo estes  os elementos de prova  do crime cometido.  O processo administrativo  foi
devidamente  instruído  com as  cópias  das  referidas  declarações.  Uma vez  confessados  pelo
próprio contribuinte, não há qualquer dúvida de que são devidos, de forma que a falta do seu
recolhimento  aos  cofres  públicos  é  enquadrada  como crime contra  a  ordem tributária".  2.  O
Procurador da República oficiante oficiou a Receita Federal; solicitou que "(a) envie cópia das
DCTFs que subsidiaram o cálculo do crédito a que se refere a RFFP, bem como das folhas de
pagamento, recibos, livros contábeis e de outros documentos que comprovem a retenção do valor
não  repassado;  (b)  encaminhe,  após  obtê-las  junto  à  contribuinte,  se  necessário,  cópias  das
folhas  de  pagamento,  recibos,  livros  contábeis  e  de  outros  documentos  que  comprovem  a
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retenção do valor não repassado; e (c) esclareça (c.1) como foi realizado o cálculo do valor retido
pela [...], e não repassado ao Fisco; (c.2) quais foram os valores retidos em relação a cada um
dos tributos e competências objeto da representação fiscal; (c.3) se os débitos citados na RFFP e
no documento EP19.0821.12387.RU2J foram objeto de outras representações fiscais para fins
penais, indicando, em caso afirmativo, seu número e seus principais dados; e (c.4) se os créditos
a  que  se  refere  a  representação  foram submetidos  a  parcelamento,  seja  perante  a  Receita
Federal perante a Procuradoria da Fazenda Nacional". 3. A Receita Federal informou o seguinte:
"1. Com relação ao item (a), destacamos que a cópia da DCTF do período da retenção faz parte
do  processo  de  representação  encaminhado.  Nesta  oportunidade,  encaminhamos  novamente
cópia  integral  do  citado  processo,  onde  constam  a  DCTF  e  informações  sobre
materialidade/autoria da suposta apropriação indébita. Os documentos fiscais e contábeis, que
possam ter subsidiado a declaração por parte da contribuinte, poderão ser requisitados desta, por
se tratar de lançamento por homologação, apenas sendo verificado pelo Auditor-Fiscal, quando
iniciado procedimento de fiscalização ou revisão.  2.  Com relação ao item (b),  ressaltamos as
mesmas informações do final do item anterior. 3. No que se refere aos itens C.1, C.2, C.3 e C.4,
ratificamos que o cálculo é realizado pela contribuinte, quando da apresentação da declaração;
que os valores retidos estão em destaque na representação e na cópia da DCTF; que os tributos
apontados não foram objeto de outra representação; que os débitos não foram parcelados e se
encontram inscritos em dívida ativa da União. Por fim, esclarecemos que a intimação geral de
cobrança foi juntada à representação para possibilitar que os débitos, dos códigos 1708 e 5952,
tivessem o seu período identificado pelo MPF, qual seja, 02/2021. Os demais débitos cobrados
não foram objeto  da representação, em virtude da jurisprudência que entende que o simples
inadimplemento de tributos,  não sujeitos à  retenção,  não seria  suficiente  para responsabilizar
penalmente  os  administradores.  A  cobrança  desses  tributos  seguiram  os  trâmites  normais.
Poderão existir  outros débitos em aberto,  cuja cobrança culminará em novas representações,
contudo a fase do procedimento  ainda não  permite  o  encaminhamento".  4.  O Procurador  da
República  oficiante  entendeu  que,  com  relação  ao  crédito  tributário  objeto  do  Processo
Administrativo Tributário nº 12154.723831/2021-11, a cópia das folhas de pagamento,  recibos,
livros contábeis e de outros documentos que comprovem a retenção do valor são imprescindíveis
à  persecução penal;  que,  no  entanto,  seria  um contrassenso  solicitar  aos  responsáveis  pela
administração da pessoa jurídica o envio de documentos que comprovariam a ilicitude da sua
conduta, mormente considerando que o direito de não fazer prova contra si mesmo é um dos
princípios que norteiam a persecução penal. 5. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Pelo que consta dos autos, em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados
pelo  Procurador  da  República  oficiante,  mostra-se  prematuro  o  arquivamento  do  feito;
necessidade  de  diligência  de  busca  e  apreensão  de  documentos  para  fins  de  investigação
criminal. 6. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para
atuar no caso, facultando-se a Procuradora da República oficiante, se assim entender, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

233. Expediente: 1.30.001.004455/2021-32 - Eletrônico Voto: 5275/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de declínio de atribuição promovido pelo Ministério Público
Estadual  do Rio  de Janeiro,  para  apurar  possível  prática  de crime contra  a  ordem tributária;
possível crime de sonegação fiscal cometido pela empresa emissora da nota fiscal fraudada e
pela empresa destinatária; consta dos autos que, além de cópia da nota fiscal, também foram
encaminhadas cópia de romaneio e recibo da operação denunciada, comprovando que os valores
de R$ 1,00 por kg lançados na nota fiscal seriam simbólicos; o valor real do produto seria de R$
4,70 + 5% de IPI, totalizando R$ 4,935 por kg de papel; ao final, o valor da nota fiscal deveria ser
de  R$ 12.248,00  conforme  recibo  s/n  anexado;  ante  a  documentação  acostada  verifica-se  o
cometimento de crime contra a ordem tributária considerando a sonegação do imposto de IPI, o
qual não foi devidamente recolhido pelos envolvidos na transação comercial. A Procuradora da
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República oficiante entendeu que se verifica a ausência de uma das chamadas 'condições da
ação':  o  interesse  processual  de  agir,  consubstanciado  na  PORTARIA MF Nº  75,  DE 22  DE
MARÇO DE 2012, ao qual determina em seu artigo 1º, inciso II: "o não ajuizamento de execuções
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional,  cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais).". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Pelo que
consta dos autos, não foi realizada nenhuma diligência com o objetivo de aprofundamento das
investigações. Nesse contexto, em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pela
Procuradora da República oficiante, mostra-se prematuro o arquivamento do feito; por cautela,
faz-se oportuno oficiar a Receita Federal do Brasil, no que toca à situação fiscal das empresas
investigadas, para que se possa dar um desfecho seguro a esta apuração. Não homologação do
arquivamento  e  devolução dos autos  ao ofício  originário  para atuar  no  caso,  facultando-se a
Procuradora  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

234. Expediente: JF/ROO-1000244-04.2020.4.01.3602-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5195/2021 Origem:  GABPRM1-RPA  -
RODRIGO PIRES DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171), praticado por meio da
utilização  de  cheques  sem  provisão  de  fundos  no  pagamento  de  débitos  da  empresa  do
investigado, inscritos em dívida ativa da União; também foi constatado pela Receita Federal do
Brasil  que os  Documentos  de  Arrecadação Fiscal  (DARFs)  possuíam alterações.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Segundo apurado, o investigado contratou
empresa de consultoria, com a finalidade de quitar todos os débitos tributários federais em nome
da sua empresa; a empresa contratada não efetuou os pagamentos da forma devida. Inclusive,
corroborando  o  relatado,  foi  acostada  nos  autos  cópia  da  inicial  da  Ação  Condenatória,  de
natureza  civil,  ajuizada  pela  empresa  do  investigado  contra  a  empresa  de consultoria.  Desta
forma, o pagamento com cheques sem fundos realizado por parte da empresa de consultoria teve
a finalidade de ludibriar o administrador da empresa (ora investigado), para que os titulares e/ou
funcionários desta  empresa de consultoria  continuassem recebendo valores indevidos.  Assim,
tem-se que os fatos investigados configuram, em tese, o crime de estelionato em sua modalidade
simples, prevista no art. 171 do CP, praticado por particular contra a vítima também particular (ora
investigado). Por outro lado, tem-se que a utilização de cheques sem fundos para pagamento de
tributo inscrito em dívida ativa é meio absolutamente ineficaz para a obtenção de vantagem ilícita,
vez que a ausência  de provisão de fundos é facilmente detectada pela Instituição Financeira
recebedora do título, impedindo a baixa indevida da dívida. Por fim, o crime de falsificação de
papéis públicos (DARF's adulteradas), previsto no art. 293 do CP, também é de competência da
Justiça Estadual, uma vez que o documento foi apresentado ao Banco do Brasil S/A, instituição
cuja natureza é a de Sociedade de Economia Mista. Nesse sentido, as súmulas do STF nºs 508 e
556; e a Súmula nº 42 do STJ. 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).

235. Expediente: JF-SE-0800130-48.2021.4.05.8502-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5366/2021 Origem:  GABPR7-ACS  -
ANTONELIA CARNEIRO SOUZA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o cometimento dos crimes previstos no art. 304 e art. 311
do CP. Consta dos autos que o investigado teria apresentado a Policiais Rodoviários Federais,
suposto Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo falso e adulteração de chassi  de
veículo automotor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Diligências.
Inexistência de elementos de informações que apontem para o conhecimento do investigado que
o veículo era roubado, uma vez que comprou o carro pelo valor de R$ 72.000 e o vendedor lhe
entregou o CRLV e o Documento Único de Transferência (DUT) assinados. De todo modo, em
Laudo de Perícia Criminal Federal consta que os documentos CRLV e DPVAT apresentados por
pelo investigado são materialmente autênticos. Dessa forma, não havendo a ocorrência do crime
de uso de documento falso perante Policiais Rodoviários Federais, está afastada a atribuição do
MPF para o  caso;  remanesce a apuração dos crimes de roubo (CP,  157,  §  2º-A,  inciso I)  e
adulteração de chassi  de veículo automotor  (CP, art.  311),  ambos de competência da Justiça
Estadual.  Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª CCR: Inquérito Policial nº 0012/2018,
Sessão de Revisão nº 722, de 27/08/2018, 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).

236. Expediente: 1.13.000.001846/2021-96 - Eletrônico Voto: 5381/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime previsto  no art.  147 do CP.
Manifestante narra supostas ameaças contra B.A., Tuxaua Sateré Mawe da Comunidade Terra
Nova e Coordenador da Base Sanitária Local, em Maués/AM, ocorridas em ou a partir de 2020,
cujo teor transcreve-se: "A família do Sr. B.A., Tuxaua Indígena Sateré Mawe da Comunidade
Terra Nova e Coordenador Geral da Base Sanitária e de Fiscalização Geral do Povo receberam
uma notificação para comparecerem ao Cartório do Escrivão da Polícia Civil no Estado de Maués
por motivo de ameaça de afastamento da base onde reside e que o mesmo informa está correndo
risco de vida. Desde o ano de 2020 não parou de receber ameaças de substituição pelo grupo
político  atual  do  Município  para  desestabilização  da  base  de  fiscalização".  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, pois não restou confirmada a atribuição do
MPF para atuar no fato narrado. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).
Trata-se de fato praticado, em tese, contra indígena. Por outro lado, o caso não envolve a cultura
indígena, disputas de interesses referentes à comunidade indígena e não atenta contra direitos
indígenas previstos no art. 231 da CF (organização social, costumes, línguas, crenças, tradições,
bem  como  direitos  originários  sobre  terras  que  tradicionalmente  ocupam).  O  caso  não  se
enquadra na regra do art. 109, inciso IV, da CF. Ademais, compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima (Súmula nº 140/STJ).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

237. Expediente: 1.14.000.002431/2021-01 - Eletrônico Voto: 5382/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o noticiante relata, em síntese, o seguinte: seu pai, militar reformado, morreu no Hospital
Naval de Salvador (HNSA); o falecimento teria ocorrido devido ao tratamento médico inadequado
praticado  por  membros  da  equipe  médica  (enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem)  daquele
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hospital. Possível crime de homicídio culposo (CPM, art. 9º, inciso II, `b' e art. 206, § 1º). Revisão
de declínio  (Enunciado  nº  32  '  2ª  CCR).  Diligências.  Oficiado,  o  Hospital  Naval  de  Salvador
informou  a  relação  de  identificação  e  vínculos  funcionais  dos  médicos  e  enfermeiros  que
atenderam no  plantão  noturno  da Ala  'C',  no  dia  16/10/2021;  o  Prontuário  Médico  Parcial  nº
57130663 do paciente; o nome do paciente que dividiu o quarto com o pai do noticiante; controle
de visitas,  e  a  instauração  de sindicância  para averiguação e esclarecimento  dos fatos.  Das
informações  prestadas,  verificou-se  que  à  exceção  de  D.S.F.,  enfermeira  civil,  contratada
temporariamente, a equipe de profissionais de saúde que atendeu a vítima possui vínculo militar.
Nesta linha, o fato noticiado pode configurar, em tese, crime de competência da Justiça Militar,
uma vez que, por força do art. 9º, inciso II, alínea `b', do CPM, 'consideram-se crimes militares, em
tempo de paz' aqueles praticados 'por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil'.
Assim, a existência de eventual crime praticado por militares em atividade, nas dependências do
Hospital  Naval  e  em face  de  militar  aposentado,  fixa  a  competência  da  Justiça  Militar  para
processar e julgar eventual medida judicial, conforme o art. 124, caput, da CF; por conseguinte,
cabe a atribuição ao Ministério Público Militar para prosseguir na persecução penal (art. 121 do
CPM). Quanto à enfermeira civil D.S.F., o Procurador da República oficiante entendeu que 'muito
embora D.S.F., enfermeira civil contratada temporariamente, não possua vínculo militar, não se
justifica, neste estágio inicial de apuração, cindir prematuramente a investigação, notadamente em
razão da celeridade processual e da eficiência da colheita única da prova, além da ausência de
uma confirmação mais precisa sobre os fatos ocorridos.  Assim,  na eventualidade de,  após a
conclusão das investigações, apurar-se indícios da prática de crime cometido por D.S.F., este será
o momento adequado para verificação da atribuição para conduzir a correspondente persecução
penal, respeitando-se, assim, a necessidade de celeridade e colheita unificada da prova'. Nessa
esteira, neste momento inicial, torna-se adequada a concentração das diligências iniciais em um
único ramo do Ministério Público. Posteriormente, caberá o desmembramento dos autos, caso se
entenda  pela  existência  de  indícios  mínimos  da  materialidade  e  da  respectiva  autoria.
Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.

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

238. Expediente: 1.14.000.002461/2021-17 - Eletrônico Voto: 5363/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  manifestação  sigilosa  encaminhada  por  meio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, a qual noticia crime resultante de preconceito de raça e de cor praticado
por pessoa não identificada que 'sempre entra na UOL falando mal dos negros na sala de cinema
do chat UOL';  mensagens com comentários de teor racista dirigida aos negros e nordestinos,
inclusive nominando o noticiante de 'doente nordestino', 'parente de chimpaze [sic]' e 'parente de
oragotango'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se que as
mensagens foram veiculadas em área restrita aos assinantes do portal, em caráter fechado, entre
particulares;  não  há  indício  de  participação  de  pessoa  situada  no  exterior;  ou,  ainda  de
potencialidade automática de visualização das mensagens no exterior. Assim, a atribuição para
análise do caso concreto não cabe ao MPF, mas ao 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 2ª CCR (NF nº 1.34.001.003887/2021-
87,  Luíza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  unânime,  Sessão  Ordinária  nº  813  de  21/06/2021).
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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).

239. Expediente: 1.15.000.002818/2021-11 - Eletrônico Voto: 5277/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF; narra o noticiante: 'Olá, quero saber como proceder junto ao MP nesse caso
de omissão perante estupro de vulnerável: https://youtu.be/RVxGBxNLyCw. No presente vídeo a
convidada diz  trabalhar  como detetive,  o que a levou a ciência  de um caso de estupro com
ocorrência  no seio  familiar  da criança.  No entanto,  segundo a sua concepção,  em virtude da
assinatura de um contrato,  a detetive se sentiu resguardada em face da omissão perante ao
crime. Gostaria de saber como proceder para que haja responsabilização dessa profissional e, se
possível ainda, pois não sei como funciona o prazo prescricional nesse caso, apurar a violência
sofrida pela criança'. O Procurador da República oficiante entendeu inexistente interesse de ente
federal a ser apurado e que cabe à Justiça Estadual processar e julgar a causa. Promoção 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).

240. Expediente: 1.16.000.002947/2021-72 - Eletrônico Voto: 5379/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e/ou art. 241-D, ambos da Lei
nº 8.069/90. Encaminhamento, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de
representação anônima, sobre determinado perfil, de uma rede social, o qual tem disponibilizado
conteúdo  adulto  e  erótico;  possui,  inclusive,  link  para  sítios  eletrônicos  com  conteúdo
pornográfico; o conteúdo mantido no perfil  é seguido e acessado por menores de idade, que,
inclusive,  interagem com a titular  do perfil.  A Procuradora da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) os fatos trazidos
não representam violação a bens, serviços ou interesse da União, de entidade autárquica ou de
empresa pública federal, tampouco referem-se a atos praticados por agente público federal; (2)
não há indícios de que o material possivelmente pornográfico envolva criança ou adolescente; (3)
da mesma forma, não há elementos suficientes a caracterizar, por exemplo, o crime previsto no
art. 241-D do ECA; (4) em verdade, do que se extrai da representação, critica-se a possibilidade
de que crianças e adolescentes tenham acesso, sem maiores entraves, a conteúdo pornográfico
adulto na internet; entretanto, o simples fato de um dado delito ser praticado pela internet não fixa,
por si só, a competência da Justiça Federal; é necessário demonstrar a internacionalidade da
conduta ou de seus resultados. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Na
hipótese, não há indícios da transnacionalidade da conduta. Não há, também, lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Não há, ainda, elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

241. Expediente: 1.16.000.003264/2021-32 - Eletrônico Voto: 5197/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada,  a  partir  de  manifestação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, na qual o noticiante relata que um chefe do tráfico teria construído uma ponte, chamada
ponte do crime, que ligaria diversas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses
da  União  ou  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

242. Expediente: 1.22.000.002540/2021-48 - Eletrônico Voto: 5342/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, encaminhado pelo COAF,
para  apurar  eventual  prática  do  crime de  lavagem de dinheiro,  previsto  no  art.  1ª  da  Lei  nº
9.613/98,  em  razão  de  movimentações  financeiras  atípicas,  entre  01/01/2016  a  31/01/2021,
envolvendo o administrador de uma empresa do ramo de fabricação de produtos de limpeza e
polimento, com sede na cidade de Betim/MG. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº
32). No caso, os indícios apontam pra crime de sonegação tributária de impostos estaduais. Não
há indícios de eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro de competência da
Justiça Federal e de que o crime tenha sido praticado por agente público federal ou em detrimento
da União,  de  suas autarquias ou  empresas  públicas.  O art.  2º,  inciso III,  'a'  e  'b',  da  Lei  nº
9.613/98,  prevê  que  o  processo  e  o  julgamento  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  será  da
competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 3ª Seção, DJe 05-06-2013). Ausência, portanto, de elementos de informações capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

243. Expediente: 1.26.000.003843/2021-39 - Eletrônico Voto: 5341/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação feita através da Sala  de Atendimento ao
Cidadão. O noticiante narra que fez 02 (duas) transferências de R$ 12.600 cada, para a conta
corrente de determinada pessoa jurídica; os valores teriam sido apropriados e transferidos para a
conta  de  uma outra  empresa,  que  posteriormente  se  revelou  como uma pirâmide  financeira.
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. Destaca-se que os fatos não se
enquadram nas recentes Deliberações 826 e 830 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que
dispõem sobre a oferta irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores
mobiliários  sem o devido  registro.  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
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Estadual.

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

244. Expediente: 1.30.001.003267/2021-97 - Eletrônico Voto: 5040/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação apresentada por  J.C.F.L.,  a qual  noticia
possíveis maus tratos, negligência e demora injustificada em prestar atendimento médico ao seu
filho, que é portador de deficiência física, praticados pela administração do Hospital Central do
Exército. Possível prática do crime previsto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 7.853/89. O Procurador
da República oficiante entendeu que os fatos são de atribuição do Ministério Público Militar, nos
termos do artigo 9º, inciso II, alínea b, do Código Penal Militar, em virtude da suposta conduta
criminosa  ter  sido  praticada  por  militares  em  situação  de  atividade,  em  lugar  sujeito  à
administração militar,  impondo-se o  declínio  de  atribuição.  Revisão  de  declínio  de atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  De  fato,  com base  nas  informações  constantes  dos  autos,  os
possíveis  crimes  noticiados  seriam  de  autoria  de  militar(es);  praticados  em  lugar  sujeito  à
administração militar; nesse caso, eventuais crimes verificados são considerados crimes militares,
nos termos do art. 9º, inciso II, alínea b, do CPM. Por conseguinte, observa-se a competência da
Justiça Militar;  e,  consequentemente,  a atribuição do Ministério Público Militar.  Nesse sentido,
mutatis  mutandis,  precedente  do  STJ:  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA
ESTADUAL.  JUSTIÇA MILITAR.  ART.  213  DO  CÓDIGO  PENAL.  DELITO  SUPOSTAMENTE
PRATICADO  POR  MILITAR  CONTRA  CIVIL.  LOCAL  SOB  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Nos termos do art. 9º, II, "b", do Código Penal Militar,
considera-se crime militar, em tempo de paz, os delitos previstos no Código Penal Militar que,
embora tenham igual definição da lei penal comum, são praticados por militar em situação de
atividade ou assemelhado, em local sujeito à administração militar, contra civil. 2. Neste caso, o
crime foi supostamente praticado por militar em atividade, ocupante do cargo de Capitão Médico
da Aeronáutica, contra sua paciente, civil, em lugar sujeito à administração militar - Hospital da
Aeronáutica.  Competência  da  Justiça  Castrense.  3.  Conflito  de  competência  conhecido  para
declarar competente o Juízo Auditor da 1º Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União.
(CC  129.705/RJ,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
27/11/2013,  DJe 04/12/2013).  Homologação do declínio  de atribuições em favor  do Ministério
Público Militar.

Deliberação: Após  voto  do  relator,  a  Drª.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  apresentou  voto-vista
acompanhando o relator, no que foi seguida pelo Dr. Carlos Frederico Santos. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Militar, nos termos do voto do relator, Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino.

245. Expediente: 1.30.001.004095/2020-98 - Eletrônico Voto: 5401/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta  contravenção penal  de exercício  ilegal  da profissão (Decreto-Lei  nº
3.688/41,  art.  47).  O  investigado  R.S.,  sem  possuir  registro  profissional  perante  o  Conselho
Regional de Psicologia, divulga cursos de formação em analista comportamental, nos quais utiliza
a  plataforma  baseada  na  metodologia  DISC,  chamada  "Profiler",  que  é  considerada  teste
psicológico.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o  declínio  de  atribuições,  sob  os
seguintes  fundamentos:  (1)  a  contravenção  penal  está  excluída  da  competência  da  Justiça
Federal (art. 109, inciso IV, da CF); o MPF não tem atribuição para prosseguir na investigação
criminal;  (2) neste momento,  não se verifica,  ao menos numa análise perfunctória,  ofensa ou
ameaça a bens, serviços ou interesse da União. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n°
32).  Verifica-se  que  o  fato  descrito,  enquadrado  como contravenção  penal,  está  excluído  da
competência da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, da CF). Dessa forma, não é atribuição do MPF
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a persecução penal de contravenções penais, por se tratar de delito sujeito à competência da
Justiça Estadual (art. 109, inciso IV, da CF, e Súmula nº 38 do STJ). 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).

246. Expediente: 1.30.001.004511/2021-39 - Eletrônico Voto: 5196/2021 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 feita através da Sala  de Atendimento ao
Cidadão.  O  noticiante  narra  os  seguintes  fatos:  'Quero  denunciar  uma  pirâmide  financeira
chamada K. riquezas, eles iludem as pessoas a se cadastrarem e ganharem 50 reais, logo depois
dizem para sacar e preciso fazer 250 na plataforma através de tarefas e convidando as pessoas
mas quando atingimos ele valor eles não liberam o saque e mandam a gente depositar dinheiro
para liberar esse valor.'. 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).

247. Expediente: 1.30.001.004751/2021-33 - Eletrônico Voto: 5364/2021 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 particular encaminhada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata, em síntese, suposto constrangimento ilegal em seu
condomínio (entrada não permitida, aplicação de multa) por não utilizar máscara contra o vírus da
COVID-19. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fatos narrados que
não  demonstram prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

248. Expediente: 1.30.001.004753/2021-22 - Eletrônico Voto: 5340/2021 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 formulada por meio da Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  na  qual  o  noticiante  relata  irregularidades  praticadas  por  empresa  privada  de
geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a
bens,  serviços  ou interesses da União ou suas  entidades autárquicas  ou  empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

249. Expediente: 1.34.001.004365/2021-01 - Eletrônico Voto: 5269/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do provedor UOL. Consta dos autos que usuário
de sala de bate papo administrada pelo provedor UOL teria encaminhado a seguinte mensagem
aos usuários da sala: 'Não quero viado morrendo de fome'. O Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuição, por entender que, quanto à competência para processar e
julgar tais delitos, calou-se o STF a respeito e, instada, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF tem proferido decisões afastando a competência automática da Justiça Federal nos casos
envolvendo a temática. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato,
embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o
crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência
para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para
julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que
prevê  a  competência  da  Justiça  Federal,  para  os  crimes  previstos  em tratado  internacional,
quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente.  Assim,  considerando  a  ausência  de  tratado  internacional  sobre  crime  de
homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (art.
109,  inciso  V,  da  CF).  Também,  não  se  verifica  a  existência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou
interesses da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal (art. 109, inciso IV, da CF). Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

250. Expediente: 1.34.001.004625/2021-30 - Eletrônico Voto: 5268/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do provedor UOL. Consta dos autos que usuário
de sala de bate papo administrada pelo provedor UOL teria encaminhado a seguinte mensagem
aos usuários da sala: 'Veado e bosta pra mim e a mesma coisa'.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição,  por  entender  que,  quanto  à  competência  para
processar e julgar tais delitos, calou-se o STF a respeito e, instada, a 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão do MPF tem proferido decisões afastando a competência automática da Justiça Federal
nos casos envolvendo a temática. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR).
De fato,  embora  o  STF tenha firmado tese  no  sentido  de  que  a prática  da  homofobia  pode
caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a
competência  para  o  julgamento  do  crime.  A Lei  nº  7.716/89  também não  prevê  regra  sobre
competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109,
inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado
internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre
crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o
caso (art. 109, inciso V, da CF). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal (art. 109, inciso IV, da CF). Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

251. Expediente: 1.34.001.009633/2021-72 - Eletrônico Voto: 5343/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de informações constantes de procedimento administrativo
oriundo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ' MAPA, para apurar a suposta
prática do crime previsto no art. 296, § 1°, I, do CP. Segundo consta, estabelecimento comercial
utilizou de número de registro no SISP, de competência da Secretaria de Agricultura do Estado de
São Paulo, na produção de suas mercadorias de origem animal, mediante um "aluguel" pago ao
verdadeiro  detentor  do  registro,  para  a  utilização  de  seus  rótulos.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Na hipótese dos autos não há indícios de que houve
falsificação  de  selo  de  inspeção  sanitária  pertencente  ao  SIF,  emitido  pelo  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somente houve a utilização indevida de selo emitido pela
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o que, por si só, não atrai a competência da
Justiça  Federal,  apesar  da  fiscalização  feita  pelo  MAPA.  Não  ocorre,  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.  Em decorrência,  não há
atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da
Constituição  Federal.  Precedente  STJ  (CC  56.098/AL,  Min.  JORGE  MUSSI,  19/06/2018).
Precedente da 2ª CCR (IPL n° 00256/2014, Voto n° 2891/2017, julgado na sessão n° 676, de
24/04/2017, unânime). Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público
Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

252. Expediente: 1.14.013.000090/2021-81 - Eletrônico Voto: 5327/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T.
DE FREITAS-BA

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

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  DIVERSOS  CRIMES  IMPUTADOS  AOS  ADMINISTRADORES  DE
SOCIEDADE  EMPRESARIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  E  DECLÍNIO.  REVISÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DO DECLÍNIO. ENCAMINHAMENTO A 4ª CCR PARA
ANÁLISE  DE  MATÉRIA  DE  SUA  ATRIBUIÇÃO.  1.  Noticia  de  fato  instaurada  a  partir  de
documentação enviada por Procuradora do Trabalho em Eunápolis/BA, que encaminhou cópia de
dossiê,  extraído  do  procedimento  IC  00040.2021.05.000/1  que  tramita  naquela  unidade.  2.  A
documentação discorre, em apertada síntese, sobre eventuais ilícitos praticados por sociedade
empresarial e seus diretores, tais como: (a) fraude à seguradora de veículos (CP, art. 171); (b)
possível  cometimento  do  crime  do  art.  297  do  CP,  eis  que  a  empresa  representada  teria
contratado  trinta  pessoas sem realizar  a  devida  anotação  em suas carteiras  de  trabalho;  (c)
suborno ao representante do Sindicato dos Funcionários Rurais de Itabatã/BA; (d) contrabando de
agrotóxico (CP, art. 334-A); (e) compra de mudas, porta-enxertos, borbulhas de espécies cítricas
de fora do Estado da Bahia (CP, art. 259); (f) manipulação nas contas e medidores de energia das
fazendas no  Estado  do  Espírito  Santo  (CP,  art.  297).  3.  O Procurador  oficiante  promoveu o
arquivamento parcial em relação as condutas descritas nos itens 'b' e 'd'; declinou da atribuição
em favor do MPE/ES a matéria referente aos itens 'e' e 'f'; e declinou da atribuição em favor do
MPE/BA referente aos itens 'a' e 'c'. Ainda, o Procurador oficiante discorre sobre possíveis ilícitos
ambientais,  relativos a extração ilegal e irregular de águas de rios e córregos.  4.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 5. Quanto ao suposto crime de contrabando, tem-se que os
noticiados teriam ido ao Paraguai e importado ilicitamente fungicida conhecido como Sportak ou
Prochloraz. No ponto, não há elementos de convicção mínimos para o estabelecimento de linha
investigativa - apenas uma foto das Cataratas do Iguaçu retirada de rede social do representado e
contatos  de pessoas supostamente  envolvidas no crime.  Tratando-se de  crime supostamente
cometido há cerca de seis anos, não se vislumbram meios investigativos possivelmente exitosos,
que permitam reconstruir a verdade sobre o suposto crime, em todas as suas circunstâncias e de
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modo individualizado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP
6.  Em  relação  ao  suposto  cometimento  do  crime  do  art.  297  do  CP,  eis  que  a  empresa
representada teria contratado trinta pessoas sem realizar a devida anotação em suas carteiras de
trabalho. Todavia, não há indicação mínima das circunstâncias em que isso ocorreu, nem mesmo
individualização, ainda que indiciária, dos trabalhadores ou da modalidade contratual  utilizada.
Assim, a imputação, por ser genérica e referir-se a fatos ocorridos há mais de seis anos, impede o
estabelecimento de linha investigativa. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP. 7. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 8. Quanto a
suposta  compra de mudas,  porta-enxertos,  borbulhas de espécies  cítricas do Estado  de São
Paulo,  que  enfrentava  doenças  nas  culturas  de  limão,  laranja  e  pokam,  para  utilização  nos
estados do Espírito Santo e da Bahia; e da manipulação nas contas e medidores de energia das
fazendas no Estado do Espírito Santo (CP, art. 297), não se verifica lesão direta a bens, serviços
ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do
declínio de atribuições ao MPE/ES. 9. Em relação as notícias sobre: (a) fraude à seguradora de
veículo, descreve-se possível crime de estelionato (art. 171 do CP) contra instituição financeira
privada; (c) suborno ao representante do Sindicato dos Funcionários Rurais de Itabatã/BA, que
fora  praticado  em  detrimento  dos  associados  ao  sindicato,  não  se  verifica  prejuízo  direto  e
específicos a bens,  serviços ou interesse da União,  suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao MPE/BA. 10. Quanto aos supostos crimes ambientais
noticiados, relativos a utilização indevida de águas dos rios nos estados do Espírito Santo (Rio
Preto) e da Bahia (Rio Peruíbe, Rio do Pato), não há atribuição revisional desta Câmara para
analisar o declínio de atribuição, razão pela qual impõe-se o encaminhamento dos autos à 4ª
CCR.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  e  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  no  âmbito  deste
Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/4A.CAM  -  4A.CÂMARA DE  COORDENAÇÃO  E
REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação de Arquivamento

253. Expediente: DPF/AM-2020.0092497-NCV -
Eletrônico 

Voto: 5279/2021 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Notícia  Crime  em  Verificação  (NCV),  oriunda  da  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Ribeirão
Preto/SP,  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  versando  sobre  possível  prática  das  seguintes
condutas:  (I)  tráfico  de  crianças,  (II)  pedofilia,  (III)  zoofilia  e  (IV)  divulgação  de  imagens  de
conteúdo infantil,  nas cidades de Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Pandaré,  Anajatobá e
Amapá  do  Maranhão.  A  autoridade  policial  apresentou  parecer;  concluiu  o  seguinte:
'Considerando a análise constante da Informação nº 703/2020-DELINST/SR/PF/AM em que NÃO
foi possível confirmar a procedência das informações constantes da notícia-crime ora analisada,
vez que aparentemente trata-se de imagens e registros realizados pelo denunciante extraídos da
rede mundial  de computadores,  não havendo, ao menos em tese, neste momento,  elementos
mínimos  capazes  de  autorizar  a  instauração  de  inquérito  policial  ou  outro  procedimento,
remetemos a presente NCV à COR/SR/PF/AM com sugestão de ARQUIVAMENTO'. O Procurador
da República oficiante entendeu que não foi possível estabelecer de forma minimamente possível
uma linha investigativa idônea a justificar o prosseguimento das investigações; que, em relação ao
tráfico de pessoas, a Polícia Federal no Amazonas já avaliou os fatos através do Procedimento
NC 2020.0012349-COR-SR-PF-AM, sendo indicado o arquivamento, em razão da falta de justa
causa para a instauração de inquérito policial;  que, quanto às demais condutas narradas pelo
denunciante '  zoofilia e pedofilia '  carecem de elementos informativos, tendo em vista a baixa
qualidade das fotos e vídeos fornecidos, além da imprecisão quanto ao local e data. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Quanto à possível prática do crime de tráfico de
pessoas, consta dos autos que tais fatos já foram objeto de investigação no Procedimento NC
2020.0012349-COR-SR-PF-AM; incabível a abertura de nova apuração sobre os mesmos fatos
(Enunciado nº 57 ' 2ª CCR). Quanto aos outros fatos noticiados, pelo que consta dos autos, na
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linha  da  manifestação  da  autoridade  policial,  observa-se  que  o  noticiante  (I)  não  apresentou
informações minimamente relevantes acerca da identificação do possível autor dos crimes; (II)
apresentou imagens e vídeos de baixa qualidade, sobre os quais a autoridade policial destacou
que  'não  conseguiu  visualizar  elementos  para  delinear  uma  investigação  mais  aprofundada'.
Nesse contexto, mostra-se adequado o arquivamento do feito, sem prejuízo de posterior retomada
das investigações, conforme o art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento.

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

254. Expediente: JF-AM-1006358-98.2020.4.01.3200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5273/2021 Origem:  GABPR1-ECBJ  -
EDMILSON  DA  COSTA
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato previdenciário.
Consta dos autos que a investigada teria apresentado documentos falsos,  com o objetivo de
comprovar união estável com segurado falecido. No entanto, após a realização de diligências,
verificou-se  a  existência  de  indícios  de  que  'o  de  cujus  mantinha  relação  marital  com  a
Investigada'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diante das informações
constantes nos autos, não se verifica a existência de indícios de fraude na conduta investigada.
Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

255. Expediente: JF/CRI/SC-5005552-
27.2020.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 5328/2021 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito policial, instaurado com base em documentos encaminhados pela 3ª Vara Federal de
Criciúma-SC,  a  qual  noticia  a  ocorrência  de  crime  praticado  no  Proc  nº  5007343-
65.2019.4.04.7204, em que a autora (noticiada) objetivava perante o INSS o restabelecimento da
pensão por morte. O benefício foi cancelado em sede administrativa na data de 28-01-2016, em
razão de não haver prova da união estável da autora por determinado tempo com o segurado
instituidor do benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Realizadas diligências investigatórias, a autoridade policial angariou elementos de prova que não
confirmam a suspeita do Juízo cível. Elementos que dão conta da ocorrência de união estável
entre a noticiada e o segurado. Assim,  diante das informações constantes nos autos,  não se
verifica a existência de indícios da fraude noticiada. Ausência de materialidade. Homologação do
arquivamento.

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

256. Expediente: JF-GRU-5003497-53.2021.4.03.6119-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5278/2021 Origem: SERAP/PRM-SP - SETOR
DE  ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL  DA
PRM/GUARULHOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei
nº 8.176/91 ; consta dos autos que, em fiscalização realizada na Rodovia Dutra de Guarulhos, em
02-03-2021,  Policiais  Rodoviários  Federais  abordaram  caminhão  que  transportava  terra  sem
comprovação de documentação válida. Após a realização de diligências investigativas (oitivas,
perícia,  solicitação  de  informações),  o  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do inquérito policial; concluiu que não restou comprovada a materialidade do crime
contra  a  ordem econômica  previsto  no  artigo  2º,  §1º,  da  Lei  nº  8.176/91,  já  que,  conforme
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constatou o  laudo  pericial,  a  carga  apreendida foi  classificada como terra,  compatível  com a
descrição 'solos provenientes de terraplanagem e escavação', retirada de um empreendimento
que se localizava no Município de São Paulo. Inicialmente, os autos foram encaminhados à 4ª
CCR, em razão de possível interesse ambiental. A 4ª CCR deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito da 4ª CCR e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para eventual
exercício de sua função revisional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Pelo
que  se  pode  depreender  quanto  ao  material  transportado,  não  se  trata  de  matéria-prima
pertencente à União, uma vez que 'a carga apreendida foi classificada como terra, compatível com
a descrição 'solos provenientes de terraplanagem e escavação', retirada de um empreendimento
que se localizava na [...], no município de São Paulo'. Crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº
8.176/91 não configurado. Homologação do arquivamento.

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

257. Expediente: JF-ITUMB-1001424-
46.2020.4.01.3508-IPL - Eletrônico 

Voto: 5194/2021 Origem:  GABPRM1-WRFA  -
WILSON  ROCHA  FERNANDES
ASSIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 304 do CP. Apresentação nos autos de
ação previdenciária,  ajuizada em desfavor  do INSS,  de atestado médico materialmente falso.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  caso,  verifica-se  dos  autos  que  o
documento foi  apresentado à Justiça Federal  em cópia  reprográfica sem autenticação.  Nessa
esteira, a fotocópia não autenticada não pode ser conceituada como documento (CPP, art. 232);
portanto, não possui potencialidade para causar dano à fé pública; não pode ser objeto material
do crime de uso de documento falso,  por  impropriedade absoluta  do meio.  Nesse sentido,  a
jurisprudência  do  STJ  entende  que  tal  prática  não  configura  crime,  conforme  o  seguinte
precedente: 'A utilização de cópia reprográfica sem autenticação não pode ser objeto material de
crime  de  uso  de  documento  falso.  HC  n.  33538/PR,  rel.  Min.  Félix  Fischer,  Dj.  2/6/2005.
Precedentes  da  2ª  CCR  (IPL  nº  5052594-67.2019.4.02.5101,  825ª  Sessão  nº  15/10/2021,
unânime; IPL 0815798-88.2018.4.05.8300, Sessão 799, de 22/02/2021, unânime; Procedimento
n°  1.29.006.000119/2019-77,  sessão  n°  743,  de  10/06/2019,  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).

258. Expediente: JF/PE-0800060-89.2020.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5172/2021 Origem:  GABPR13-AWSC  -
ANDREA  WALMSLEY  SOARES
CARNEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  falsidade  ideológica.  Segundo  consta,  o
investigado teria apresentado documento ideologicamente falso perante o Banco Central, firmado
em 23-09-2016; supostamente,  declarou que 'não respondia a processo de cobrança judicial';
possivelmente omitiu a existência de processos judiciais de cobrança instaurados contra si ou em
desfavor de empresas em que figura como sócio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Em oitiva, o investigado esclareceu que: 'Foi solicitar autorização de funcionamento de
uma empresa  de  câmbio  [...]  que  foi  informado  por  funcionários  do  Banco  Central  quanto  à
inconsistência das informações prestadas, em razão deles terem identificado débitos diante do
fisco municipal; que os débitos referiam-se a IPTU de um imóvel e o CIM de algumas empresas
das quais  o  declarante  consta  como sócio;  que diante  dos fatos consultou o fisco municipal,
chegando  a  parcelar  um dos  três  débitos  de  IPTU;  que  foi  informado,  pela  procuradoria  do
município que os débitos estavam prescritos;  que retornou ao Banco central  para expor seus
argumentos,  inclusive com documentos comprobatórios,  mas os servidores informaram que o
prazo já havia se esgotado, não mais podendo serem apresentados; que tomou conhecimento
pelo documento que teria faltado com a verdade, fato que tentou refutar de plano, mas seus
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argumentos  não  foram mais  ouvidos;  que  em momento  algum houve  em tentar  enganar  os
funcionários do Banco Central, mas sim um erro na interpretação dos débitos que já estavam
prescrito'. Do que consta dos autos, verifica-se que a genérica declaração de 'nada consta' foi
prontamente  alvo  de  debate,  pois  suscetível,  em  tese,  a  esclarecimentos.  Note-se  que  os
'achados' do BACEN, constavam de bancos de dados públicos, tais como consultas em site do
Tribunal de Justiça,  detectados pelos técnicos do BACEN quando da pesquisa realizada para
análise do requerimento. Assim, no caso concreto, tem-se que a suposta declaração falsa não tem
potencialidade lesiva de possibilitar  a obtenção de vantagem indevida,  visto que o pedido de
autorização  para  funcionamento  da  corretora  segue  um  rito  procedimental  que  impõe  a
conferência  pelos  técnicos  do  BACEN  das  informações  e  documentos  prestados.  O  ato  da
declaração não implica no deferimento automático do requerimento, já que a declaração precisa
ser confirmada através de buscas nos sistemas informatizados. No caso, verifica-se a inexistência
da  apresentação  de  documentação  falsa  por  parte  do  requerente.  Assim,  constata-se  que  a
irregularidade analisada foi devidamente reprimida, ainda em âmbito administrativo, no bojo do
procedimento iniciado com o requerimento de autorização de funcionamento. A declaração feita
em documento deve valer por si só; se depender de comprovação ou de verificação, não é idônea
para a configuração do crime em apreço. Precedentes do STJ: HC nº 218.570/SP, Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012; RHC nº
70.596/MS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/09/2016,  Dje
09/09/2016. Homologação do arquivamento.

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

259. Expediente: JF/PE-0801412-42.2021.4.05.8302-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5331/2021 Origem:  GABPRM1-PMBM  -
POLIREDA MADALY BEZERRA DE
MEDEIROS

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP.
Relato  de  que  a  investigada,  na  condição  de  curadora  de  sua  irmã,  beneficiária  de  amparo
assistencial à pessoa com deficiência (LOAS), omitiu e/ou falseou informações quanto a renda
familiar, com a finalidade de perceber, de forma ilegal, valores do dito benefício, durante o período
de 06-07-2011 a 29-02-2020, no valor de R$ 101.926,69. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inciso IV). A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a
única  forma  de  se  comprovar  que  a  pessoa  não  possui  outros  meios  para  prover  a  própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir
a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda
per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. Outros benefícios já concedidos a outro membro da
família podem ser excluídos do cálculo da renda familiar para fins de concessão de benefício
assistencial. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 319889 /PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho,  Primeira  Turma,  DJe 03/02/2017.  No caso dos autos,  não há elementos que permitam
concluir que o benefício era indevido; saliente-se que à época do requerimento do benefício foi
informado o vínculo laboral da investigada. Além disso, o fato da investigada ser empregada da
Prefeitura não torna o recebimento do benefício, por si só, fraudulento; isso, porque seu grupo
familiar  era  composto  por  05  pessoas,  sendo  que  apenas  a  investigada  auferia  renda,
ligeiramente superior ao salário-mínimo. Assim, não restou evidenciado o dolo de fraudar o INSS,
pois não foi empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão ou manutenção do benefício.
Homologação do arquivamento.

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

260. Expediente: JF/PSA-1001928-19.2020.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5394/2021 Origem:  GABPRM1-LMG -  LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CP). INEXISTÊNCIA

158/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

DE DOLO NA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA INVESTIGADA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA
DELITIVA  QUANTO  A  OUTRA  INVESTIGADA.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito policial  instaurado para apurar a prática do crime previsto no art.  171,  § 3º, do CP,
praticado, em tese, por J.M.D.B.P. e R.G.A., posto que teriam utilizado etiquetas de postagens
obtidas mediante fraude para remeter produtos por meio dos Correios. 2. Consta dos autos, em
síntese, o seguinte: o Gerente das Agências dos Correios de Monte Sião/MG descobriu que duas
etiquetas, vinculadas ao contrato de um cliente, foram utilizadas a partir de uma fraude gerada por
terceiras pessoas; descoberta a fraude, os produtos que seriam remetidos com o uso dessas
etiquetas  não  foram despachados;  a  suposta  fraude  poderia  estar  relacionada  com a  venda
(ilícita)  de etiquetas dos Correios,  por  meio de redes sociais,  na qual  o ofertante anuncia  as
etiquetas a preço fixo para que o adquirente remeta postagens pelos Correios. 3. Ainda, segundo
os autos, no Termo de Informação, J.M.D.B.P. informou, aos Correios, que a postagem do objeto
foi realizada a pedido de sua cliente R.G.A., pessoa que comprou mercadorias e solicitou que não
fosse cobrado o frete, pois enviaria uma etiqueta para a postagem da mercadoria; R.G.A. já havia
adotado esse proceder em compras pretéritas;  em depoimento prestado à autoridade policial,
J.M.D.B.P.  afirmou,  sinteticamente,  que  R.G.A.  era  sua  cliente  há  dois  anos,  sendo que  não
possui os dados qualificativos da mesma, nem o seu telefone de contato, e, ainda, que esclareceu
R.G.A. que as etiquetas por ela repassadas não eram idôneas, não se recordando da resposta
recebida. R.G.A., por sua vez, em sede policial, disse que é lavradora, trabalhando na raspagem
de mandioca, bem como que nunca comercializou roupas ou adquiriu etiquetas dos Correios, e
que  não  possui  computador  ou  internet  em  casa.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: (1) pelas
circunstâncias  analisadas,  não  se  verificam elementos  indicativos  de  agir  doloso  na  conduta
descrita, não se podendo afirmar, com certeza, que a investigada J.M.D.B.P. possuísse dolo de
despachar uma mercadoria com o uso de uma etiqueta dos Correios obtida fraudulentamente, até
porque são os seus clientes que arcam com as despesas dos fretes relativos às mercadorias
adquiridas; logo, não haveria qualquer benefício para J.M.D.B.P. em utilizar etiquetas dos Correios
obtidas fraudulentamente; (2) de outro lado, constatou-se que a segunda investigada, R.G.A., de
fato, não é a pessoa que forneceu a etiqueta para J.M.D.B.P., sendo certo que o agente (não
identificado) utilizou o nome de R.G.A. para ocultar a sua própria identidade; tal conclusão decorre
das declarações prestadas em sede policial por R.G.A., a qual negou comercializar roupas ou ter
adquirido etiquetas dos Correios, bem como esclareceu que é lavradora, trabalhando em raspa de
mandioca e que não tem computador ou internet em casa; as declarações prestadas por R.G.A.
são reforçadas pelas palavras da causídica que a acompanhou durante a audiência perante a
DPF, oportunidade em que esclareceu que R.G.A. se deslocou da zona rural onde mora até sua
residência em Sapeaçu/BA e que o atendimento foi realizado de forma gratuita, o que denota ser
a investigada pessoa humilde, trabalhadora e residente em zona rural da Bahia e que não teria
condições de figurar  como autora do delito em comento.  5.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). 6. Na hipótese, com base nos fundamentos expostos pelo Procurador da
República oficiante e demais dados constantes nos autos, tem-se que, em relação à investigada
J.M.D.B.P., não é possível afirmar que houve intenção inequívoca de praticar a conduta descrita
no tipo penal. Quanto à investigada R.G.A. (lavradora), tem-se que não restaram demonstrados
indícios mínimos do seu envolvimento no crime (autoria ou participação). 7. Inexistência de dolo
na conduta (J.M.D.B.P.). Inexistência de autoria delitiva (R.G.A.). 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).

261. Expediente: JF/PSA-1004380-65.2021.4.01.3810-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5189/2021 Origem:  GABPRM1-LMG -  LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289). Segundo consta dos autos, em investigação
preliminar  levada a efeito pela  PCMG, apontou que um indivíduo denominado B.,  oriundo do
Estado do Rio de Janeiro, encaminharia, via Correios, encomendas contendo cédulas falsas, as
quais seriam recebidas por G.A.M., no Município de Borda da Mata/MG. Revisão de arquivamento
(art. 62, IV da LC 75/93). Após a realização de diligências investigatórias, a suspeita da prática de
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crime envolvendo os investigados citados não se confirmou. Inexistência de indícios da prática de
crime.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do estabelecido 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).

262. Expediente: 1.01.000.000480/2021-59 - Eletrônico Voto: 5332/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO

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

Ementa: Notícia  de Fato,  instaurada na Procuradoria  Regional da República a partir  de representação
criminal apócrifa contra a Juíza Federal, titular da 1ª Vara Federal do Amazonas. A manifestação
apócrifa  narra,  em síntese,  o  seguinte:  a  Juíza  Federal  teria  praticado  o  crime  de  falsidade
ideológica pelo fato de não ter reconhecido parentesco em autos judiciais em relação a pessoas
que,  segundo  o  noticiante,  seriam  seus  parentes;  a  Juízo  Federal  teria  uma  conduta  com
conotação  política  e  uma  atuação  ativa  em redes  sociais,  desrespeitando,  assim,  orientação
normativa do CNJ. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inciso IV).  Primeiramente,
releva observar que, em uma decisão, em ação civil pública, a Juíza Federal declarou que não
possui relação de parentesco com a Secretária Municipal de Saúde, declaração essa que tem
presunção de veracidade. Neste ponto, pelo contexto da decisão prolatada, não se percebe qual a
relevância jurídica dessa relação de parentesco. De fato, a determinação da Juíza Federal seguiu
parâmetros objetivamente declinados na decisão e que atingiu a todos os grupos ali indicados, de
forma  uniforme.  A questão  da  existência  do  suposto  parentesco  entre  a  Juíza  Federal  e  a
Secretária  Municipal  de  Saúde  para  justificar  eventual  inveracidade  na  declaração  da  Juíza
Federal,  independentemente  de  se  entrar  no  mérito  das  informações  apresentadas  na
manifestação  quanto  à  relação  de  parentesco  em grau  remoto,  não  evidencia  elementos  de
tipicidade em relação ao crime de falsidade ideológica. Com efeito, ainda que de uma análise
formal do tipo penal, não está presente o especial fim de agir que integra esse tipo penal. Nesse
sentido,  a  decisão  da  Juíza  Federal  determinou  que  a  Secretária  de  Saúde  apresentasse
justificativa do motivo ter tomado a vacinado, quando não estaria, em tese, dentro dos grupos
prioritários (fura fila); e a proibição da 2ª dose até que a justificativa fosse apresentada em juízo.
Assim,  não  se  verifica  a  configuração  do  crime  noticiado.  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).

263. Expediente: 1.03.000.001249/2021-16 - Eletrônico Voto: 5272/2021 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª
REGIÃO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Procurador da República Gustavo
Moyses da Silveira, no qual solicitou a pré-distribuição dos autos do Inquérito Policial nº 5002095-
70.2021.4.03.6107,  com a  finalidade  de empreender  máxima eficiência  no processamento  de
eventuais  pedidos  realizados  junto  ao  TRF/3ª  Região.  Fixada  a  atribuição  do  1º  Ofício  da
Procuradoria Regional da República da 3ª Região em relação aos feitos relacionados ao referido
inquérito policial, para o qual a NF foi livremente distribuída e sem outra finalidade que exija a sua
permanência ativa, a Procuradora Regional da República oficiante promoveu o arquivamento da
NF. Homologação do arquivamento.

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

264. Expediente: 1.11.000.000685/2021-98 - Eletrônico Voto: 5393/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CP. Envio de
ofício, pela Polícia Federal, sobre estelionato previdenciário cometido por S.M.D.S., a qual teria
tentado obter, junto ao INSS, benefício de prestação continuada enquanto mantinha vínculo de
trabalho, o que impediria o recebimento do benefício; tramitou, perante a Justiça do Trabalho,
ação  trabalhista,  na  qual  a  reclamante,  S.M.D.S.,  almejava  obter,  dentre  outros  pedidos,
reconhecimento de vínculo empregatício entre 11-01-2020 e 06-07-2020; o reclamado, naquela
ação,  confirmou  a  atividade  laborativa  alegada  pela  reclamante,  mas  acostou  documentos
indicando  que  a  reclamante,  em  30-04-2020,  teria  buscado,  junto  ao  INSS,  concessão  de
benefício social, e informou que ela ajuizou ação contra o INSS visando o mesmo fim; o Juízo do
Trabalho, diante disso, determinou a comunicação aos órgãos competentes;  a Polícia Federal
diligenciou junto ao INSS e obteve informação de que S.M.D.S. requereu, administrativamente, 05
benefícios assistenciais, e todos foram indeferidos, sendo também indeferida a solicitação judicial.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese,
os seguintes fundamentos: (1) não houve a concessão do benefício social requerido; (2) não se
pode inferir  que a beneficiária continuaria trabalhando após ter seu requerimento deferido;  (3)
diante do quadro de saúde de S.M.D.S., é mais provável que a tentativa de obter o benefício
social  não  visava  à  acumulação  de  recursos  concomitantemente  aos  obtidos  por  vínculo
trabalhista; ao contrário, objetivava a cessação de suas atividades laborativas; no laudo médico
pericial  está  presente  a  informação  de  que  S.M.D.S.  possuía  ocupação  como  empregada
doméstica, ou seja, a requerente não omitiu ou modificou a realidade dos fatos; não há indícios de
falsidade documental; (4) em consulta ao processo contra o INSS, de 09-09-2020, que tramitou na
Justiça  Federal  de  Alagoas,  pode-se  constatar  que  a  autora  apresentou  atestados  médicos
informando  a  condição  de  portadora  do  vírus  da  AIDS,  à  semelhança  do  que  fez
administrativamente; não há indícios de qualquer tentativa de ludibriar a Administração Pública; o
processo  em  questão  foi  extinto,  sem  resolução  do  mérito,  em  razão  da  autora  não  ter
comparecido, na data marcada, para realização da perícia médica; a mesma sorte tiveram os
demais  requerimentos  administrativos,  bem como  outros  processos  por  ela  ajuizados  com o
mesmo fim; S.M.D.S. apresenta quadro de saúde que a faz entender ser merecedora de benefício
social,  apesar  da  posição  contrária  do  médico  perito  que a analisou,  não  existindo nenhuma
irregularidade nos pleitos; ao contrário, S.M.D.S. apresentou informações verdadeiras a respeito
de exercer atividade laborativa, o que demonstra sua boa-fé. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, com base nas informações constantes nos autos e nas
razões expostas pelo Procurador da República oficiante, tem-se que não restou demostrado o
crime  de  estelionato  previdenciário,  ainda  que  na  forma  tentada.  Mesmo  que  se  considere
existente o crime, não é possível afirmar que houve intenção inequívoca de praticar a conduta
descrita no tipo penal. Inexistência de materialidade delitiva e/ou dolo na conduta. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

265. Expediente: 1.14.000.002490/2021-71 - Eletrônico Voto: 5335/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), o qual comunica possível ocorrência do crime contra a ordem
econômica, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, praticado por empresa privada em
razão  dos  seguintes  fatos:  verificou-se  conduta  omissiva  consistente  na  ausência  de
apresentação por empresa revendedora de combustíveis de cópias de documentos consistentes
em Livros  de  Movimentação  de  Combustíveis,  notas  fiscais,  alvará  e  licença  ambiental,  em
suposta desobediência ao previsto no artigo 3º, da Portaria DNC n. 26/1992, com consequente
incidência na pena de multa prevista pelo art. 3º da Lei nº 9847/99. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inciso IV).Trata-se de infração de natureza administrativa (art. 3º, inciso VI, da
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Lei nº 9.847/991). Houve a cominação de multa no valor de R$ 27.500,00. Atipicidade da conduta.
Precedente 2ª CCR: Processo nº 1.22.024.000053/2019-58, 746ª Sessão de Revisão, de 08-07-
2019, 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).

266. Expediente: 1.14.000.002729/2021-11 - Eletrônico Voto: 5386/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir do encaminhamento, pela Receita Federal,  de Representação
Fiscal para Fins Penais sobre suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A,  inciso I).  Consta dos  autos que determinada empresa  deixou  de declarar,  em GFIPs,
valores pagos a uma cooperativa de trabalho (competências de 01/2009 a 12/2009); a pessoa
jurídica foi cientificada dos lançamentos em 19-06-2013, mas não apresentou impugnação; em
15-07-2013, efetuou pedido de parcelamento dos débitos, o qual foi rescindido em 03-09-2014;
em outubro de 2014, a empresa contribuinte ajuizou ação ordinária em face dos lançamentos; os
saldos  devedores  estão  com  sua  exigibilidade  suspensa  em  razão  de  medida  judicial.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou as seguintes
razões: (1) o fundamento da autuação pautou-se no art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212/91; o STF,
no julgamento do RE nº 595.838, declarou a inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei nº
8.212/91,  que  prevê  contribuição  previdenciária  de 15% incidente  sobre  o  valor  dos  serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho; (2) o Senado Federal suspendeu a execução do
referido dispositivo  por  meio da Resolução nº  10/2016 (art.  52,  inciso X,  da CF);  (3)  a ação
ajuizada pela empresa em face da União foi julgada procedente, em parte, para, dentre outros,
garantir à parte autora de se abster de recolher a contribuição social prevista no inciso IV, do art.
22, da Lei nº 8.212/91; (4) ausência de crédito tributário exigível. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). No caso, trata-se de questão incidental que depende da solução do Juízo
Cível (art. 93 do CPP). De fato, há informação de que a ação foi julgada procedente, em parte,
para garantir à empresa a abstenção de recolher a contribuição social prevista no inciso IV, do art.
22,  da Lei  nº  8.212/91.  Não cabe,  neste  momento,  a  continuidade do feito.  Além disso,  não
ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 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).

267. Expediente: 1.15.002.000556/2020-50 - Eletrônico Voto: 5392/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito
contratado com o Banco  do Nordeste  (BNB),  mediante  a  aplicação em finalidade  diversa de
recursos federais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Determinado mutuário
firmou contratos de financiamento de R$ 19.796,16 e R$ 16.299,24 (2 Notas de Crédito Rural) e
não aplicou os créditos integralmente na realização de investimentos no imóvel rural, não havendo
perspectiva de regularização  da operação.  A Procuradora  da República  oficiante  promoveu o
arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) as constatações
procedidas pela própria Instituição Bancária representante afastam a conclusão da existência de
qualquer tipo de conduta dolosa por parte do representado, haja vista que restou comprovado que
efetivamente houve, ainda que parcialmente,  a aplicação de recursos na propriedade agrícola
indicada nos instrumentos contratuais que deram origem aos créditos; (2) eventuais divergências
quanto ao percentual de cumprimento do objeto pactuado não representa, necessariamente, a

162/185



ATA DA 832ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00013056/2022

ausência da devida aplicação do montante financeiro adquirido; (3) não há qualquer elemento nos
autos  que  faça  concluir  pela  obtenção  do  financiamento  de  forma  fraudulenta  e/ou  a  sua
comprovada aplicação  em destinação  diversa  de  forma dolosa;  (4)  o  representado  é  pessoa
idosa, de baixa renda e, provavelmente, de pouca escolaridade, circunstâncias que revelam a
completa desproporcionalidade da utilização da jurisdição penal para buscar o adimplemento do
referido crédito junto ao BNB; (5) o Banco pode buscar se ressarcir do valor do mútuo pelos meios
ordinários de cobrança, sendo o representante já penalizado por outras circunstâncias não penais
(v.g.  vencimento  antecipado  das  parcelas  do  financiamento),  o  que,  considerando  a
supramencionada situação socioeconômica do representado, é medida suficiente para repreensão
do fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inciso IV). Ausência,  na hipótese,  de
elementos que permitam concluir  que o mutuário utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento.  Possibilidade de responsabilização cível  e administrativa,  em razão do
descumprimento  de  cláusulas  contratuais  e  compromissos  assumidos  junto  à  Instituição
Financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. Reduzido grau de
reprovabilidade  do  comportamento  do  agente.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-
19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional
não configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

268. Expediente: 1.16.000.002879/2021-41 - Eletrônico Voto: 5262/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato, autuada a partir de manifestação, apresentada por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF; que assim narra os fatos: 'A Criação de ONG para mascarar e as ações em
diversos setores da Sociedade Brasileira e compra de Apoio Político de Jornais com Publicidade
em Ações Não Republicanas'. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  na origem;  destacou  que,  além da narrativa desconexa,  a  manifestação não indica  fato
concreto e atual  apto a ensejar a instauração de uma investigação penal com perspectiva de
utilidade. O noticiante apresentou recurso. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na linha das ponderações apresentadas pelo Procurador
da  República  oficiante,  realmente,  verifica-se  que  se  trata  de  manifestação  bastante  vaga  e
confusa. O noticiante não indica nenhum fato concreto indiciário da prática de crime. Não há fato a
ser investigado. Homologação do arquivamento.

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

269. Expediente: 1.18.000.001730/2021-71 - Eletrônico Voto: 5174/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar o crime previsto no art. 342 do CP. Segundo consta, os 02
investigados  foram  arrolados  como  testemunhas  na  Ação  Trabalhista  nº  0011300-
11.2020.5.18.0008, que tramitou na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO; apesar de advertidos
sobre as penas do crime de falso testemunho, os investigados teriam feito falsas declarações em
juízo sobre a natureza das funções exercidas pelo reclamante, para o beneficiar na instrução
processual. O Procurador da República promoveu o arquivamento; entendeu, em síntese, que os
depoimentos foram totalmente desconsiderados pelo Juízo de Trabalho; não interferiu na decisão
da causa, de modo que não houve potencialidade lesiva necessária para caracterizar o delito
previsto pelo art. 342 do CP. A parte interessada interpôs recurso; sustentou, em síntese, que o
crime de falso testemunho possui natureza formal, consumando-se no momento em que o agente
presta  informação  falsa  perante  autoridade  judiciária;  não  é  irrelevante  auferir  potencialidade
lesiva. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Aplica-se ao caso o Enunciado
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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'.  De fato,  como bem pontuou a autoridade policial,  os depoimentos das
testemunhas não apresentaram credibilidade. O Juiz do Trabalho cotejando os depoimentos das
testemunhas com os demais elementos de prova, os desconsiderou, não parecendo que tenham
servido minimamente para a formação de convencimento do juiz. Crime não configurado no caso
concreto.  Precedente  2ª  CCR:  NF  nº  1.29.000.001793/2020-62,  Rel.  Alexandre  Camanho  de
Assis, unânime, 786ª Sessão Ordinária de 19-10-2020. 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).

270. Expediente: 1.18.001.000252/2021-71 - Eletrônico Voto: 5323/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Procedimento Administrativo, instaurado com o objetivo de realizar tratativas visando a celebração
de acordo de não persecução penal - ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, com o investigado T.F.
de A., no interesse do IPL nº 1002027-40.2020.4.01.3502, em trâmite na 2º Vara da Subseção
Judiciária de Anápolis/GO. Embora notificado para manifestar interesse na eventual celebração do
ANPP, o  investigado quedou-se inerte,  razão pela  qual  a  Procuradoria  deliberou por  oferecer
denúncia nos autos judiciais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
providências  que  justifiquem  a  manutenção  do  feito.  Exaurimento  do  objeto  deste  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).

271. Expediente: 1.19.000.001880/2021-47 - Eletrônico Voto: 5330/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), em
razão da suposta acumulação indevida de benefício do Regime Próprio do Estado do Maranhão
(RPPS) e do Benefício de Prestação Continuada. A percepção dos valores ocorreu entre abril de
2004  e  dezembro  de  2019,  tendo  a  titular  recebido  indevidamente  um  montante  de  R$
164.233,60. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não restou evidenciado o dolo de
fraudar  o  INSS,  pois  não  foi  empregado  meio  fraudulento  para  viabilizar  a  concessão  ou
manutenção do benefício. Em verdade, a manutenção deste recebimento por quase 15 anos sem
qualquer  comunicação  da  irregularidade  ao  interessado  pelo  INSS  somente  reforça  esta
conclusão. Trata-se, ainda, de fato facilmente identificável pelo INSS através de cruzamento de
dados,  uma  vez  que  o  investigado  recebe  benefício  do  RPPS.  Importante  ressaltar  que
atualmente  a  investigada  possui  83  anos  de  idade,  o  que  evidentemente  torna  discutível  a
utilidade da persecução penal no caso. Diante da realidade fática, há indicação de que outras
searas, principalmente a administrativa e processual civil, atuem de modo mais eficaz na defesa
do  bem jurídico  ofendido.  Nesse  sentido,  o  dano  gerado  ao  INSS  poderá  ser  integralmente
ressarcido, tendo em vista a possibilidade dada à Procuradoria-Geral Federal de inscrever em
Dívida Ativa da União os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou
assistencial pago indevidamente. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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272. Expediente: 1.25.008.000411/2021-33 - Eletrônico Voto: 5336/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal, autuado em decorrência de manifestação encaminhada na
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  a  qual  noticia  que,  na  cidade  de  Rebouças/PR,  estaria
funcionando um provedor de internet  clandestino,  que estaria vendendo, junto com o sinal  de
internet, sinal de IPTV, além de utilizar logo da empresa SKY em suas propagandas. Suposta
prática do crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei nº 9.472/97, art.
183).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  ANATEL
esclareceu que a empresa noticiada possui cadastro de dispensa de autorização para exploração
de serviço de comunicação multimídia (SCM), ou seja, ela pode comercializar conexão de internet
apenas. Já a empresa SKY respondeu que possui contrato de credenciamento com a empresa
Columbia  Paraná,  a  qual  é  autorizada  a  realizar  serviços  pela  companhia;  e  a  terceirizada
Columbia Paraná contratou a empresa noticiada, cadastrando como autorizada a prestar serviços
da  SKY.  Novamente  oficiada,  a  ANATEL  esclareceu  que,  após  realização  de  análise  de
admissibilidade, verificou elementos de procedência na denúncia de prestação de serviços de
telecomunicação  não  autorizado,  e  diante  disso  instaurou  o  processo  de  fiscalização  para
apuração  dos  fatos.  Assim,  das  irregularidades  aventadas  remanesce  apenas  o  suposto
fornecimento de sinal de TV Pirata (IPTV), fato este que está sendo objeto de investigação pela
ANATEL por meio da recente instauração pela agência reguladora do processo administrativo. No
que diz respeito ao âmbito criminal, verifica-se que não há nos autos materialidade a respeito dos
crimes previsto no art. 183 da Lei 9.742/97 ou do art. 70 da Lei 4.117/62. Outrossim, relevante
destacar  que, na hipótese de a apuração da ANATEL resultar  na identificação de indícios de
cometimento  de  crimes,  as  conclusões  serão  levadas  ao  conhecimento  do  MPF  para  as
apurações cabíveis. Ausência, por ora, 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).

273. Expediente: 1.26.000.001793/2021-55 - Eletrônico Voto: 5338/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação apresentada na Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a noticiante alega que foi vítima de fraude, ao ser surpreendida com informação,
oriunda da Receita Federal do Brasil - RFB, de que teria recebido a importância de R$ 6.000,00, a
título de auxílio emergencial. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
procedimento, com fundamento na Orientação nº 42, da 2ª CCR. Recurso do interessado, que
manifestou insatisfação com o referido desfecho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Instado  pelo  MPF,  o  Ministério  da  Cidadania  informou  que  o  assunto  foi  submetido  à
Secretaria Nacional do Cadastro Único - SECAD, setor compete para processamento da matéria.
Eventuais irregularidades administrativas na disponibilização do auxílio emergencial devem ser
resolvidas na seara administrativa. Aplicação da Orientação nº 42, da 2ª CCR. Inexistência de
elementos  mínimos  que  justifiquem  a  deflagração  de  procedimento  criminal  investigativo.
Ausência de justa causa para persecução penal. Manutenção do arquivamento.

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

274. Expediente: 1.26.000.003083/2020-89 - Eletrônico Voto: 5169/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de diversas manifestações encaminhadas por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão, nas quais o noticiante relata, em síntese, o seguinte: (1) destruíram sua
vida; ele seria o representante das religiões hinduísmo, budismo e cristianismo; e, em razão de
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possuir trilhões de anos, seria o responsável por julgar todas as almas, inclusive a da repartição
Ministério Público; (2) sofreu constrangimentos que caracterizam calúnia, injúria, difamação, roubo
de direitos autorais, fake news, roubo de direito de imagem, formação de quadrilha, exposição
indevida,  invasão  de  privacidade,  perseguição,  indução  ao  suicídio,  dentre  outros;  (3)  suas
manifestações estão sendo arquivadas por motivos pessoais. Recurso do noticiante. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Embora respeitáveis,  as alegações do noticiante não
servem de base para dar início a investigações no âmbito criminal. Trata-se de denúncia genérica
a qual não apresenta elementos mínimos que permitam desenvolver uma investigação criminal.
Pedido  de  reconsideração  que  não  apresenta  fatos  novos  capazes  de  justificarem  o
prosseguimento  das  investigações.  Manutenção  da  decisão  recorrida.  Homologação  do
arquivamento.

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

275. Expediente: 1.26.001.000252/2021-08 - Eletrônico Voto: 5329/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de notícia crime, formulada pela Procuradoria Regional do INSS
em  Recife/PE,  a  qual  relata  supostos  recebimentos  indevidos  de  proventos  de  benefício
previdenciário.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Segundo narra o procedimento administrativo, beneficiário recebeu, indevidamente, aposentadoria
por  tempo  de  contribuição  como  empregado  doméstico,  entre  os  anos  de  2016/2020,  após
fornecer dados, não comprovados, ao CNIS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inicialmente, não constam dos autos indícios de falsidade documental.  O beneficiário, em sua
defesa,  juntou  documento  para  comprovação  da  atividade  como  empregado  doméstico,
Declaração  de Vínculo  Empregatício  extemporâneo,  com reconhecimento  de  firma em 22-01-
2020; contudo, seu pleito não foi acatado pelo INSS. Como bem salientou a Procuradora oficiante,
'entende-se por irrazoável ser o segurado apenado por lacuna que, em tese, não deu causa, até
porque se o INSS entendia que o recolhimento das contribuições a destempo não cumprira os
requisitos legais, deveria ter negado o pedido'. De fato, se o segurado não possuía qualidade para
o recebimento do benefício, este não deveria ter sido concedido pelo INSS; por outro lado, tem-se
que o beneficiário fez requisição que acreditava ter direito, não se verificando dolo na conduta
noticiada. 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).

276. Expediente: 1.28.000.001901/2021-15 - Eletrônico Voto: 5333/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Noticia de fato, instaurada mediante notícia-crime originada do Juiz do Trabalho da 3ª Vara de
Natal/RN, para apurar fato delituoso praticado, em tese, pelo executado; a notícia narra de que os
responsáveis por grupo econômico simulariam negócios jurídicos com a finalidade de blindar seu
patrimônio  pessoal  e  o da empresa.  Crime de fraude à execução (CP,  art.  179).  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Prejuízo suportado exclusivamente por particular,
não havendo interesse da União no caso. Precedente STJ: 'Como se vê, o interesse prejudicado,
no  caso,  foi  do  reclamante  que,  com  a  manobra  utilizada  pelo  devedor,  teve  dificultada  a
satisfação do seu crédito. Com relação à possível prática do crime de estelionato, na modalidade
alienação de bem onerado por penhora, verifica-se que o crime é cometido exclusivamente contra
quem  adquiriu  o  bem  inalienável,  quem  seja,  o  arrematante  em leilão  judicial.  [']  Mostra-se
irrelevante o fato de que o bem tenha sofrido gravame imposto pela Justiça do Trabalho.' (CC
167.018/MG ' Rel.  Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 01.10.2019). Crime de ação penal
privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido (CP,
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art. 179, parágrafo único). Injustificável o declínio de atribuições já que diversos outros órgãos
com poder de investigação também foram destinatários do expediente, a exemplo dos Ministérios
Públicos Estadual e do Trabalho, da Polícia e da Receita Federal do Brasil. Precedente 2ª CCR
(JF/PE-0801151 14.2020.4.05.8302, Rel. CARLOS FREDERICO SANTOS, 817ª Sessão Revisão-
ordinária  de  09.08.2021;  NF  1.22.020.000141/2021-12,  Rel.  FRANCISCO  DE  ASSIS  VIEIRA
SANSEVERINO, 822ª Sessão Revisão-ordinária de 13-09.2021). Homologação do arquivamento.

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

277. Expediente: 1.29.000.003977/2021-48 - Eletrônico Voto: 5387/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de ofício oriundo da Corregedoria Regional de Polícia Federal,
referente a uma ocorrência policial. No caso, o noticiante M.O. narra, basicamente, o seguinte: (1)
juntou cópia da denúncia que realizou junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
Grande do Sul (CREMERS), em desfavor dos médicos C.G.W.B. e S.B.C.; (2) o médico C.G.W.B.
teria  sido  rude  com  M.O.  durante  a  realização  de  perícia  para  instruir  ação  previdenciária,
alegando  que  o  processo  estava  incompleto;  (3)  referido  médico  foi  substituído  pela  médica
S.B.C. que, por sua vez, não era especialista em ortopedia e não informou a medicação utilizada,
qual  era  o  CID da doença e quais  eram os exames físicos necessários,  de modo que M.O.
acreditou que a médica S.B.C. estivesse sob influência do médico C.G.W.B. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  (não  há  ilícito  penal);  apresentou  os
seguintes fundamentos: (1) o relato pouco esclareceu e não trouxe informações que pudessem
levar à  verificação da existência  de conduta criminosa ou mesmo possíveis  irregularidades a
serem apuradas na esfera penal; (2) o teor da denúncia compete exclusivamente ao CREMERS,
responsável  pela  averiguação da  conduta  e  eventuais  falhas  dos  médicos  atuantes  na  ação
previdenciária;  (3)  M.O.  sequer  noticiou  qualquer  fato  novo  à  Polícia  Federal,  limitando-se  a
encaminhar ao Órgão cópia da denúncia protocolada junto ao CREMERS; (4) notícia inverossímil,
destituída  de  qualquer  indício  de  materialidade  delitiva  que  possa  levar  à  instauração  de
apuratório policial, circunstância que desautoriza o aparato estatal a iniciar investigação criminal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, pelo acima exposto e demais
dados constante nos autos, não há informações suficientes para instauração de inquérito policial;
sem  elementos  concretos,  como  documentos/testemunhas,  que  possam  amparar  os  fatos.
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).

278. Expediente: 1.29.011.000203/2021-36 - Eletrônico Voto: 5339/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato,  a  partir  de  ofício  da  2ª  Vara  da  Justiça  Federal  de  Uruguaiana/RS,  o  qual
comunica  a  possível  ocorrência  do crime de falsidade/uso  de documento  falso nos  autos do
Processo  nº  5003148-54.2016.404.7103/RS.  Na referida  lide  processual,  a  empresa  noticiada
buscou a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado em seu desfavor pela ANTT, por
atuar no transporte internacional terrestre sem possuir seguro vigente de responsabilidade civil
por danos à carga transportada; aduziu a empresa noticiada que o veículo transportador contava
com apólice de seguro válida, o que desconfiguraria a autuação administrativa. Por outro lado, a
ANTT defendeu a legalidade da aplicação da multa, ao argumento de que, nem no momento da
autuação, nem no processo administrativo instaurado, a empresa apresentou a documentação de
porte obrigatório exigida em seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Antes  de  formalizar  a  instauração  de  Inquérito  policial,  a  DPF  buscou  esclarecer  a
(in)autenticidade  do  certificado  de  apólice  sobre  o  qual  recaiu  a  suspeita  de  falsidade.  A
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seguradora,  por  sua  vez,  respondeu  que  'os  dados  constantes  no  documento  recebido  são
verídicos e que houve pagamento de sinistro no valor de R$ 49.956,23 (quarenta e nove mil
quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) no mês de fevereiro de 2011'.
Dessa  forma,  a  suspeita  acerca  da  inautenticidade  do  documento  não  se  confirmou,  no  que
carece materialidade delitiva na conduta noticiada. 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).

279. Expediente: 1.30.001.001971/2021-13 - Eletrônico Voto: 5170/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de cópia do IPL nº 5017306-58.2019.4.02.5101, no qual foi
oferecida  denúncia  contra  C.M.  DA  C.,  servidor  do  INSS  que  concedeu  indevidamente  a
aposentadoria por idade para a segurada V.C.O.G., pela prática do crime previsto no art. 313-A do
CP; estes autos foram instaurados para oferecimento de ANPP em favor de V.C.O.G, a qual,
entretanto, não demonstrou interesse na celebração do referido acordo, após ser devidamente
notificada. Após nova análise do caso, a Procuradora oficiante verificou a necessidade de revisão
do entendimento anteriormente adotado, por se tratar de hipótese de arquivamento, já que não
verificado o dolo da investigada. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art.
171,  § 3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A concessão do benefício de
aposentadoria por idade ocorreu mediante a inclusão de vínculos empregatícios falsos com duas
empresas. Entretanto, foi a investigada quem efetuou o requerimento do benefício em questão,
tendo instruído o seu pedido com cópias de suas CTPS, nas quais não constam os vínculos
inidôneos  com  as  duas  empresas.  Outrossim,  ao  ser  intimada  na  esfera  administrativa,
apresentou  defesa  escrita  na  qual  afirmou  desconhecer  as  empresas  cujos  vínculos  laborais
foram considerados  inexistentes  pelo  INSS e  alegou  possuir  contribuições  como  contribuinte
autônoma, requerendo nova análise. Dessa forma, não obstante o benefício em questão tenha
sido concedido de forma fraudulenta, não há elementos para comprovar que a segurada tinha
conhecimento da  fraude.  Pelo  contrário,  os indícios existentes  apontam no sentido de que a
segurada acreditava na regularidade do benefício em questão, pois apresentou pessoalmente o
requerimento, instruído com cópias de seus documentos e CTPS sem os vínculos inautênticos,
bem como recorreu na esfera administrativa admitindo a inexistência de tais vínculos e afirmando
possuir o tempo necessário em razão de contribuições efetuadas como autônoma. 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).

280. Expediente: 1.30.001.003707/2021-14 - Eletrônico Voto: 5280/2021 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 à PR/RJ,  por  pessoa não
identificada, que utiliza falsamente os dados do Pastor Silas Malafaia; o noticiante remeteu vídeos
que comprovariam que a Polícia Rodoviária Federal estaria dando apoio a caminhoneiros que
participaram dos protestos no dia 07-09-2021. O Procurador da República oficiante entendeu que
a notícia é desprovida de elementos mínimos para apuração, pois os vídeos mostram apenas
policiais conversando com caminhoneiros; não há nada nas imagens que sustente a narrativa
noticiada;  destacou  que  o  uso  indevido  do  nome  do  pastor  já  é  objeto  da  NF
1.30.001.003776/2021-10. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Realmente,
não se verifica nenhum indício da prática de crime no que se refere aos fatos noticiados; utilização
indevida dos dados do pastor é objeto de investigação no Procedimento 1.30.001.003776/2021-
10. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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281. Expediente: 1.30.001.004386/2021-67 - Eletrônico Voto: 5397/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº
13.869/2019).  Consta  dos  autos  a  seguinte  manifestação  feita  por  Y.D.D.S.:  "(...)  Prezada
Instituição Ministério Público,  estou entrando em contato para relatar perseguição e abuso de
autoridade exercido pelo Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de
Janeiro (CRTR-RJ/4ª Região), F.D.O.S. Relato que, notificado pela Polícia Federal, na data de
ontem, pela acusação de falsidade ideológica, relatada pelo Presidente do Conselho. Alegando
que  este  funcionário  não  declarou  que  possuía  vínculo  empregatício  estatutário  com  outra
instituição.  Problema este que não foi  notificado a este funcionário pelas vias administrativas,
ocasionando constrangimento,  não foi  possível  informar  que  a posse foi  posterior  através  de
documentos  comprobatórios.  Não  abriu  PAD  para  averiguação;  não  comunicou  qualquer
irregularidade a este funcionário; portanto, foi claro abuso de autoridade na utilização da máquina
pública para perseguição. Peço que o Ministério Público possa averiguar suposto abuso deste
Presidente (...)".  A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, pois
"(...) foi informado pelo CRTR-RJ que foi instaurado processo administrativo em face de Y.D.D.S.
uma vez que foi constatado que possuía vínculo com outra instituição, o que não é permitido,
tendo  sido  encaminhada  representação  à  Polícia  Federal  para  apuração  de  supostos  delitos
praticados pelo noticiante em razão da cumulação ilegal de dois cargos públicos, não havendo
que se falar em crime de abuso de autoridade nem tão pouco de perseguição, uma vez que a
Administração  apenas  apurou  a  conduta  no  âmbito  administrativo  e  encaminhou  aos  órgãos
competentes a apuração de condutas que não podem ser analisadas no âmbito administrativo.
Isto posto, verifica-se este Órgão Ministerial que não restou evidenciado qualquer fato definido
como crime (...)".  A parte  apresentou  recurso  contra  a  decisão de arquivamento;  alegou,  em
síntese,  existir  arbitrariedade,  parcialidade  e  abuso  de  autoridade  na  condução  do  caso.  A
Procuradora  da  República  oficiante  manteve  o  arquivamento  da  notícia  de  fato.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Na hipótese, pelo acima exposto e demais dados
constantes nos autos, não se verifica a ocorrência do crime de abuso de autoridade. Primeiro, a
conduta narrada  não se  enquadra  nos  tipos  penais  descritos  no art.  9º  ao  art.  38 da  Lei  nº
13.869/2019,  que  dispõe  sobre  os  crimes  de  abuso  de  autoridade.  Segundo,  houve  uma
constatação  administrativa  de irregularidade/ilegalidade,  o  que ensejou  o  encaminhamento  do
caso à Polícia Federal para eventual apuração criminal. Nesses termos, por ora, a matéria não
reclama a aplicação do Direito Penal, sob a perspectiva do princípio da ultima ratio, podendo ser
resolvida  administrativamente  ou  por  meio  de  outras  medidas  eventualmente  cabíveis.
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).

282. Expediente: 1.30.001.004534/2021-43 - Eletrônico Voto: 5383/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de diversas manifestações encaminhadas por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão, nas quais o noticiante relata, em síntese, o seguinte: (1) desde o ano de
2007 policiais, com objetivo de fraudar o inventário dos bens deixados pelos pais, têm promovido
contra o noticiante diversos tipos de violência, como agressões, invasões residenciais, fraudes e
outros; dentre os autores existem policiais civis, militares, e ainda suspeita de envolvimento de
membros do Ministério Público do Rio de Janeiro e de policiais federais; sócios de escritórios de
advocacia  que  mantém/mantinham  contratos  com  o  Município  do  Rio  de  Janeiro  e  filial  na
Inglaterra;  proprietários e servidores de cartórios de registros de imóveis.;  (2)  funcionários da
empresa de telefonia celular CLARO, e eventualmente da NET serviços de internet e EMBRATEL
telefonia  fixa,  mantém  colaboração  com  milícias  no  Rio  de  Janeiro  que  além  de  promover
atentados contra o noticiante, ainda usam alunos dos colégios estaduais para cometer crimes.
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Recurso do noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora respeitáveis,
as alegações do noticiante não servem de base para dar início a investigações no âmbito criminal.
Trata-se  de  denúncia  genérica  a  qual  não  apresenta  elementos  mínimos  que  permitam
desenvolver uma investigação criminal. Pedido de reconsideração que não apresenta fatos novos
capazes de justificarem o prosseguimento das investigações. Manutenção da decisão recorrida.
Homologação do arquivamento.

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

283. Expediente: 1.30.001.004538/2021-21 - Eletrônico Voto: 5399/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada para apurar crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), com base em
documentação encaminhada pela PRT/1ª Região. A PRT/1ª Região noticia que empregados de
uma  empresa  privada  estavam  trabalhando  e,  concomitantemente,  em  gozo  de  benefício
emergencial. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou
os seguintes fundamentos: (1) a pessoa jurídica possui capital social de R$ 5.000,00 e iniciou
suas atividades em 21-01-2020; não possui empregados cadastrados; (2) não há indícios mínimos
para dar início a uma apuração criminal, por falta de elementos concretos, com a identificação dos
agentes  que  teriam  usufruído  ou  estariam  usufruindo  indevidamente  do  benefício  de  auxílio
emergencial  de  forma  concomitante  ao  desempenho  de  atividade  econômica;  (3)  não  há  a
indicação do tempo do suposto delito ou dos valores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inciso IV). De fato, com base no acima exposto e demais dados constantes nos autos, não há
elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do crime em tela; não há a identificação dos
supostos envolvidos. Ademais, consta dos autos que o MPT expediu requisição à SRTE-RJ, para
adoção das providências cabíveis. Dessa forma, a SRTE-RJ, caso verifique a ocorrência de crime,
tem o dever de comunicar  o fato ao MPF.  Inexistência  de materialidade e/ou autoria delitiva.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

284. Expediente: 1.34.001.002084/2021-13 - Eletrônico Voto: 5193/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de manifestação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a prática de sonegação fiscal e outros crimes envolvendo empresas
pertencentes a T. L. de S. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Trata-se de
manifestação genérica, desprovida de elementos de informação mínimos; o noticiante foi instado
a complementá-la  e a  detalhar  o  suposto crime noticiado,  mas se quedou inerte.  Não há de
indícios da prática de crime. 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).

285. Expediente: 1.34.001.007979/2021-36 - Eletrônico Voto: 5271/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir manifestação apresentada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF, na qual noticia-se possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº
8.069/1990. Cabe transcrever o seguinte trecho da manifestação apresentada pelo noticiante: 'de
novo  estou  aqui  para  denunciar  exposição  e  pedofilia  na  rede  social  Instagram,  um perfil  já
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denunciado por esse canal esta de volta com o mesmo conteúdo, pegando vídeos de crianças
dançando funk pela plataforma, da ferramenta `reels', e postando os vídeos para pedofilos vê e
fazer  comentários  (...)'.  O  Procurador  da  República  oficiante  entendeu  que  'verifica-se  a
inexistência de elementos concretos que apontem para a prática de crime, já que o conteúdo das
imagens e vídeos indicados às pp. 5-18 e 20-24 não representa fotografia, vídeo ou outro registro
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, assim
entendidas as situações que envolvam criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas ou
de  exibição  dos  órgãos  genitais  para  fins  primordialmente  sexuais  (art.  241-E  da  Lei  nº
8.069/1990), mas sim mera publicação não indiciária de fato criminoso'. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme atestado pelo Procurador da República oficiante, não
há, nas imagens e vídeos indicados, 'fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. A conclusão vai ao encontro
da manifestação do noticiante, que parece se insurgir contra 'vídeos de crianças dançando funk'.
Ausência  de  indícios  da  prática  do  crime  previsto  no  art.  241-A  da  Lei  nº  8.069/1990.
Homologação do arquivamento.

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

286. Expediente: 1.34.001.008851/2021-90 - Eletrônico Voto: 5173/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de falsificação de documento
público,  previsto  no  art.  297  do  CP.  Segundo  consta,  a  Delegacia  de  Controle  de  Armas  e
Produtos Químicos ' DELEAQ, declarou haver divergência de assinatura do requerente E.L. DOS
S., no Requerimento de Transferência de Registro de Arma de Fogo. Notificado por e-mail, E.L.
DOS  S.,  não  compareceu  à  delegacia  para  apresentar  explicações,  motivo  pelo  qual  sua
solicitação de transferência foi  indeferida, instaurando-se a presente notícia-crime. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Em oitiva, E.L. DOS S., confirmou ter manifestado
interesse na aquisição da arma de fogo, e ter assinado procuração outorgando poderes a uma
inspetora  aposentada  da  Guarda  Civil,  pessoa  que  realizou  o  requerimento  de  transferência.
Assim, o próprio investigado confirmou ter iniciado o Requerimento de Transferência de Registro
de Arma de Fogo com aquele fim, acostando-lhe inclusive os documentos exigidos para aquisição
do armamento, e ter contratado os serviços da inspetora aposentada, a quem conferiu procuração
para  que  realizasse  todos  os  trâmites  necessários  para  tanto.  Verifica-se,  portanto,  que  a
manifestação pessoal do requerente sana as irregularidades do procedimento, de sorte que não
há que se falar em falsificação de documento público, uma vez que houve autorização expressa
por parte do investigado. 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).

287. Expediente: 1.34.001.009060/2021-87 - Eletrônico Voto: 5326/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL E CONTRA A
HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA
DE  MATERIALIDADE  DELITIVA  E/OU  DOLO  E  AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO,
SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 18 DO CPP. 1. Notícia de fato encaminhada à Sala de
Atendimento ao cidadão, na qual o noticiante requer seja instaurada investigação criminal  em
desfavor de L.I.L. da S., por supostas ofensas ao Presidente da República; o representado teria
chamado de `genocida' e `nazista', conforme reportagens jornalísticas; a conduta do representado
caracteriza crime previsto na Lei  de Segurança Nacional (art.  26 da Lei  nº  7.170/83) e crime
contra  a  honra (art.  138,  art.  139 e art.  140 c/c  art.  141,  inciso I,  do Código  Penal).  1.1.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os
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seguintes fundamentos: (1) a qualificação de alguém como `genocida' ou `nazista' caracterizaria,
quando  muito,  a  figura  típica  da  injúria;  trata-se  palavras  potencialmente  ofensivas  à  honra
subjetiva; (2) a finalidade da Lei nº 7.170/83 é a coibir atos que atentem contra a integridade
territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado
de Direito e a pessoa dos chefes dos Poderes da União (art. 1º), é forçoso reconhecer que a
conduta em exame, de cunho eminentemente político, não tem aptidão para provocar lesão real
ou potencial aos bens jurídicos mencionados; (3) a Lei nº 7.170/83 foi recentemente revogada
pela  Lei  nº  14.197/21,  que entrará em vigor  em 90 (noventa)  dias,  a contar  da data  de sua
publicação, em 02-09-2021. O novo diploma legal não traz figura típica semelhante àquela do art.
26 da Lei de Segurança Nacional, o que constitui mais um motivo para não se desencadear a
persecução  penal  com  base  nesse  dispositivo,  uma  vez  que  resultaria  em  inevitável
reconhecimento  da  abolitio  criminis;  (4)  afasta-se  a  hipótese  de  crimes  contra  a  segurança
nacional. Também não há que se cogitar de persecução penal com relação a supostos crimes
contra a honra, direcionada ao Presidente da República, o que demandaria, necessariamente,
requisição do Ministro da Justiça, condição não verificada no caso. 1.2. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 2. Cabe, ao menos o registro histórico, por estar em vigor à época
dos fatos que, quanto aos crimes contra a segurança nacional, 'o Supremo Tribunal Federal, em
uma interpretação sistemática da Lei  nº  7.170/83,  tem manifestado o entendimento de que a
tipificação de crime contra a segurança nacional não ocorre com a mera adequação típica da
conduta, objetivamente considerada. Segundo a Suprema Corte, a partir da conjugação dos arts.
1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos para a tipificação delituosa, sendo um de
ordem subjetiva e o outro de ordem objetiva, a saber, respectivamente: (I) a motivação e objetivos
políticos do agente; e (II) a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional,
ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito' (RC 1472/MG, de
25/05/2016). 2.1. Entretanto, a Lei nº 14.197, de 1º-09-2021 (DOU de 02-09-2021) revogou a Lei
nº 7.170, de 14-12-1983 (Lei de Segurança Nacional) e incluiu o Título XII ' Dos Crimes contra o
Estado Democrático de Direito (art. 359-I ao art. 359-R) no Código Penal; estabeleceu que entra
em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. 2.2. Desta forma, ocorreu a revogação
do crime previsto no art. 26 da Lei nº 7.170/83. Neste ponto, resta prejudicada a questão. 2.3. Em
relação à questão dos alegados crimes contra a honra do Presidente da República, trata-se de
crimes que somente se processam mediante requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 141, inciso
I, e art. 145, parágrafo único). No caso, não consta a requisição do Ministro da Justiça. Ausência
de condição de procedibilidade para a persecução penal.  2.4. 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).

288. Expediente: 1.34.001.010123/2021-48 - Eletrônico Voto: 5175/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia formulada pela 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, a
qual noticia a suposta prática do crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Segundo
consta, o noticiado arrematou, na modalidade eletrônica, imóvel pelo valor de R$ 520.000,00, mas
deixou  de  comprovar  o  pagamento  da  arrematação  e  da  comissão  da  leiloeira.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se a inexistência de elementos concretos que
apontem para a prática do crime de violência ou fraude em arrematação judicial.  No caso, a
ausência  de  recolhimento  do  valor  pelo  qual  arrematado  o  imóvel,  sem  notícia  de  que  o
arrematante tenha deste se apropriado ou se valido de fraude, em ambos os casos, para impedir
a arrematação ou afastar algum dos seus licitantes, não é capaz de caracterizar o crime. Trata-se
de ato que configura ilícito civil. Sanções cíveis já aplicadas pelo Juízo da causa. Precedente da
2ª CCR (NF 1.22.000.002383/2020-90, Relator Paulo Eduardo Bueno, sessão 786, 19-10-2020, à
unanimidade). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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289. Expediente: 1.34.001.011023/2021-39 - Eletrônico Voto: 5384/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato, instaurada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica previsto
no  art.  299  do  CP,  assim,  descrito:  em procedimento  de  naturalização  comum,  foi  realizado
confronto datiloscópico para verificação de identidade entre as Impressões Digitais em nome de
"F.A.S.A.", nacional da Líbia, e pessoa com a grafia do nome semelhante; constatou-se que as
impressões  digitais  foram  produzidas  pela  mesma  pessoa.  O  laudo,  elaborado  pela  Polícia
Federal, consignou que 'que a única diferença está no fato do nome SWISI estar abreviado e da
diferençada letra A e E em seu primeiro nome. Ressaltamos que a pronúncia do nome Faress
pode ser Faress ou Feress, trata-se do mesmo nome, de onde deve ter se originado o equívoco'.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, não há indícios suficientes de
dolo. Como bem pontuou o Procurador da República oficiante 'O fato de haver divergência de
grafia entre o nome do averiguado pode decorrer de mera divergência na transposição do nome
do indivíduo aos caracteres alfanuméricos utilizados no Brasil.  Vale ressaltar que, se a Polícia
Federal sequer reputou irregular a conduta sob o viés administrativo, com menos razão ainda
poderíamos  pretender  sua  persecução  na  esfera  criminal'.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

290. Expediente: 1.34.004.000850/2021-77 - Eletrônico Voto: 4443/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício oriundo da Secretaria de Cooperação Internacional da
Procuradoria-Geral da República, que encaminha Relatório de Inteligência Financeira produzido
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contendo informações espontâneas
encaminhadas por autoridade estrangeira sobre indivíduo de nacionalidade brasileira. Promoção
de arquivamento considerando a) se trata de informações de inteligência, não sendo possível sua
utilização para a instauração formal de apurações; b) por um equívoco, o ofício e a documentação
que o acompanha, incluindo o RIF mencionado, foram atuados pela SUBJUR da Procuradoria da
República no Município de Campinas/SP sem que fosse obtida previamente a autorização para
sua utilização perante as autoridades estrangeiras competentes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  A 2ª  CCR/MPF,  em sua 201ª Sessão de Coordenação,  de 25-10-2021,  à
unanimidade, nos autos do Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder
consulta a respeito do tema, que deu azo a formulação da Orientação nº 45, com a seguinte
redação:  'I  -  Os  RIFs  enviados  de  ofício  pelo  COAF,  que  descrevam operações  financeiras
envolvendo contas no exterior, nos quais consta vedação de juntada do documento em processos
judiciais  ou  procedimentos  formais,  podem ser  transformados  em relatórios  de  análise  pelas
unidades descentralizadas da SPPEA; II  - Os relatórios de análise produzidos descreverão as
pessoas envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior;  III '  Os valores envolvidos e o
número da conta não serão incluídos no relatório;  IV '  Após o envio de cópia do relatório de
análise  para  a  distribuição  de  procedimento,  o  RIF  deverá  ser  devidamente  arquivado  como
sigiloso no Sistema Único; V ' O RIF proveniente do COAF, que não se enquadra como 'relatório
de inteligência'  e  que traz indícios de crime,  pode justificar  a  instauração de notícia  de  fato,
conforme dispõe disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 91/2017. ' No caso em
análise, cópia do RIF já foi encaminhada à Assessoria Jurídica/SCI para conhecimento e possível
uso,  como  informação  de  inteligência  (sob  sigilo),  em  futuras  pesquisas/análises.  Relatório
encaminhado também à Polícia  Federal,  MPF/SP e MPE/SP.  Injustificável  prosseguimento  do
presente feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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291. Expediente: 1.34.006.000865/2021-15 - Eletrônico Voto: 5400/2021 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 fiscal para fins penais da Receita Federal do Brasil noticia que, em 14-03-
2021, a passageira B.M., em viagem procedente de Dubai, chegou ao Brasil,  em determinado
voo; apresentou-se ao canal "nada a declarar" da Alfândega da Receita Federal do Brasil,  no
terminal de desembarque internacional de passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo -
Guarulhos; foi selecionada para vistoria de sua bagagem acompanhada. Durante a vistoria direta
da  bagagem,  os  Auditores-Fiscais  da  Receita  Federal  do  Brasil  encontraram,  na  bolsa  da
passageira, cédulas, em princípio, de dólares norte-americanos, que totalizaram US$ 9.000,00.
Esse valor não foi declarado à Receita Federal do Brasil. A conferência foi realizada na presença
da passageira. O montante foi apreendido. Posteriormente, foi liberada à passageira a quantia de
US$ 1.800,00, perfazendo o total de R$ 10.015,20. O valor excedente, no total de US$ 7.200,00,
foi retido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De acordo com o art. 65 da
Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de moeda estrangeira em valor superior ao equivalente a
dez  mil  reais  deve  ser  feita  exclusivamente  por  meio  de  instituição  autorizada  a  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  9.069/1995.  No caso,  a  passageira  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  a  passageira  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°, inc. 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).

292. Expediente: 1.34.016.000266/2021-82 - Eletrônico Voto: 5190/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Advogado teria representado, no
âmbito de ação trabalhista, ambas as partes. Segundo noticiado, o empregador de funcionária já
falecida em acidente de trânsito, ajuizou perante a Justiça do Trabalho ação de consignação em
pagamento (Proc nº 0011656-69.2020.5.15.0111), com vistas a quitação de débitos trabalhistas
que possuía com aquela,  sendo representado pelo advogado R.F.  de J.Z..  Consta que foram
apresentados pelo consignante os valores relacionados as verbas salariais devidas a consignada,
a serem pagos aos herdeiros, representados pela avó, titular da guarda dos dois menores; antes
de homologar tais valores os autos foram encaminhados ao MPT, que verificou que o advogado
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que  representava  o  autor  estaria  também  representando  a  outra  parte,  fato  que  constituía
irregularidade  a  ser  sanada  antes  de  se  dar  continuidade  ao  rito  processual.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O crime, em tela, possui como elemento subjetivo o dolo,
que é a vontade livre e consciente de trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever
profissional, prejudicando o interesse que lhe foi confiado, exigindo-se que o agente tenha ciência
de que está prejudicando seu cliente. No caso, observa-se que o advogado peticionou nos autos
em  favor  da  consignada  a  fim  de  requerer  à  Justiça  do  Trabalho  a  liberação  dos  valores
consignados, em vista da necessidade da mesma, de manter financeiramente os herdeiros; não
há nos autos, notícia de outras medidas tomadas pelo mesmo, nem de algum tipo de prejuízo à
parte. Saliente-se que os cálculos feitos inicialmente pelo consignante foram confirmados pelo
MPT; atesta-se, assim, a ausência de prejuízo aos herdeiros. Denota-se de tal processo que a
oferta  de serviços  à  consignada pelo  advogado,  em princípio,  se  deu com intuito  apenas de
auxiliá-la,  com vistas  a  agilizar  o  recebimento  dos  valores  devidos,  não  se  tendo  nos  autos
quaisquer  informações  que  indiquem  o  contrário.  Ressalve-se  que  possíveis  irregularidades
quanto  aos  deveres  funcionais  poderão  ser  apuradas  pelo  órgão  responsável  -  Ordem  dos
Advogados do Brasil, já devidamente comunicada pela Justiça do Trabalho. 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).

293. Expediente: 1.36.000.000620/2021-73 - Eletrônico Voto: 5334/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Consta dos autos que o
noticiado se sagrou vencedor com o lance final de R$ 27.112.000,00, proposta de pagamento de
25% do preço na entrada e parcelamento do remanescente em 30 meses; ocorre que o leiloeiro
informou que o arrematante não deu cumprimento às suas obrigações,  uma vez que não foi
depositado nenhuma quantia a título de taxa judicial, comissão de leiloeiro ou de entrada pela
aquisição do bem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Consta dos autos
que o arrematante afirmou que tomou ciência  da interposição de agravo de instrumento pela
executada  suscitando  erro  na  avaliação  do  bem,  impugnação  ao  edital  e  inexistência  de
benfeitorias/pertenças descritas no auto de avaliação, do que não tinha conhecimento até então;
em função disso, invocando a hipótese do §1º, I do art. 903 do CPC, comunicou a desistência da
arrematação e requereu sua homologação sem a imputação de qualquer ônus. O Juízo da 5ª Vara
Federal  considerou  a justificativa  para  desistência  do arrematante infundada,  razão  pela  qual
homologou a  arrematação,  a  qual  foi  declarada  resolvida,  e  aplicou  multa  e  condenação ao
pagamento  da  comissão  do  leiloeiro  e  das  custas  processuais  ao  arrematante.  No  caso,
arrematante  deixou  de  realizar  o  pagamento  do  respectivo  montante  ofertado.  Ausência  de
materialidade quanto ao crime tipificado no art. 358 do CP, uma vez que a arrematação, no caso,
se  concretizou  sem qualquer  percalço,  de  modo que  apenas o  seu  exaurimento  mediante  o
respectivo pagamento é que restou frustrado. Trata-se de ato que configura ilícito civil. Sanções
cíveis já aplicadas pelo Juízo da causa. Precedentes da 2ª CCR: NF 1.22.000.002383/2020-90,
sessão  786,  19-10-2020,  à  unanimidade,  Relator  Paulo  Eduardo  Bueno.  Homologação  do
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)

294. Expediente: 1.10.000.000616/2021-11 - Eletrônico Voto: 5395/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime previsto no art. 20 da Lei n°
7.716/89  ou  no  art.  140,  §3º,  do  CP.  Manifestante  relatou  sobre  a  existência  de  conteúdos
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misóginos em páginas do Facebook (Arquivo Complementar 1.5: "Você acredita mesmo que todas
as mulheres estão contaminadas pelo pensamento feminista? O feminismo é apenas um tentáculo
do  ginocentrismo;  não  importa  se  você  se  declara  antifeminismo;  se  você  é  a  favor  de
assistencialismo  e  leis  somente  para  mulheres  que  são  todos  privilégios  em detrimento  dos
homens; é a favor de divórcio, pensão alimentícia e contra a guarda compartilhada dos filhos; logo
você é feminista, sexista, ginocêntrica e antifamília; sai fora conservadia"; Arquivo Complementar
1.6: "Totalmente contra o feminismo. Para defender os reais direitos de igualdade, os direitos que
não foram atribuídos aos homens, por conta de uma sociedade ginocentrista e misândrica".). O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os
seguintes fundamentos: (1) examinando as publicações das páginas no Facebook, verifica-se a
existência  de  conteúdos  contrários  ao  movimento  feminista,  porém,  direcionado  às  mulheres
enquanto grupo social e não a uma pessoa específica; (2) da análise do teor das publicações,
conclui-se que as manifestações de opinião estão contidas dentro dos limites da liberdade de
expressão, direito fundamental previsto no art. 5º, inciso IV, e art. 220, caput e § 2º, da CF; (3) não
se constata a propagação de conteúdos misóginos, que revelem desprezo, ódio ou repulsa contra
as  mulheres.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inciso  IV,  da  LC nº  75/93).  Inexistência,  na
hipótese,  de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Incidência do Enunciado nº 85/2ª CCR: "Não é de atribuição do
Ministério Público Federal a persecução penal do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda
que praticado pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica
de competência federal ou tiver conexão com crime federal"; e do Enunciado nº 50/2ª CCR: "O
fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por
este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal". Recebimento do
arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

295. Expediente: 1.15.000.002687/2021-72 - Eletrônico Voto: 5270/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato; a noticiante alega
que é pensionista e está sendo cobrada mensalmente no seu contracheque uma consignação que
não realizou. O Procurador da República oficiante verificou que a situação narrada consiste, na
verdade,  em descontos supostamente indevidos efetuados a título de contribuição associativa
pela [...] nos contracheques da vítima referentes ao período de 07/2020 a 10/2021. Recebimento
da Promoção de Arquivamento como 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 pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a).

296. Expediente: 1.32.000.000483/2021-16 - Eletrônico Voto: 5337/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de manifestação de sociedade empresarial realizada na Sala de
Atendimento  ao  Cidadão,  a  qual  relata  os  seguintes  fatos:  (a)  determinadas  pessoas  teriam
revogado  duas  procurações  públicas  de  caráter  irrevogável  e  irretratável,  registradas  no
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Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Boa Vista/RR; (b) essas procurações seriam referentes a
imóveis  comprados,  porém  ainda  não  transferidos,  pelo  noticiante;  as  revogações  foram
realizadas  de  má-fé;  afetam  o  interesse  da  União,  posto  que  existem  bens  em  situação
hipotecária no Banco da Amazônia ' BASA, registrados sob cédula rural pignoratícia e hipotecária
no mesmo tabelionato; (c) que a primeira procuração foi revogada diretamente no cartório, ao
passo  que  a  segunda  ocorreu  no  processo  0804920-79.2016.8.23.0010,  na  2ª  Vara  Civil  da
Comarca de Boa Vista-RR; e (d) existência de litigância de má-fé no processo; a sua nulidade por,
além de outras causas, ausência de intimação do Ministério Público no caso concreto; ao final,
constata  que  as  partes  praticaram  estelionato  nos  aludidos  atos  jurídicos.  Revisão  de
arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Analisando os
autos,  se  observa  que  a  narrativa  exposta  pelo  noticiante  abrange  diretamente  questões
controversas de cunho cível, envolvendo aspectos contratuais de negócios jurídicos estabelecidos
entre particulares. De todo modo, como bem pontuou o Procurador oficiante, sobre o possível
interesse da União que atrairia o interesse federal no caso concreto, vê-se que esse se apresenta
apenas de modo reflexo, posto que os aspectos contratuais e financeiros da transação podem ser
objetos de execução cível em caso de descumprimento das garantias hipotecárias ofertadas ao
banco público. Essa situação, entretanto, seria abarcada pela representação judicial do Banco da
Amazônia, considerando, ainda, sua natureza jurídica de sociedade de economia mista; ou seja,
mesmo que se fale que eventual delito de estelionato atinja os interesses do Banco da Amazônia,
a Súmula 42 do STJ estabelece que compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as
causas cíveis  em que é parte  Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu
detrimento.  No  mais,  acerca  das  possíveis  nulidades  na  revogação  judicial  de  uma  das
procurações, mostra-se claro que o inconformismo em detrimento da respectiva lide deverá ser
objeto de análise da própria Justiça Estadual, seja por meio de ação anulatória ou rescisória; no
mesmo  sentido,  eventual  irregularidade/ilícito  na  atuação  do  tabelião  do  cartório  deverá  ser
endereçado à Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, por
ora, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

297. Expediente: 1.34.001.008174/2021-18 - Eletrônico Voto: 5192/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e 241-D,
ambos da Lei nº 8.069/90, a saber: notícia de que usuário de sala de bate-papo do provedor UOL,
identificado pelo nickname 'HQerComerBBzinhaa' publicou o seguinte comentário: 'alguém aqui,
tem filho ou filha novinnn???'. Revisão de arquivamento recebido como declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Registra-se que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat
de bate-papo, em caráter fechado, entre particulares; e não há indício de participação de pessoa
situada no exterior; ou, ainda de potencialidade automática de visualização das mensagens no
exterior. Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por meio da internet não é suficiente para
firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a transnacionalidade da conduta e a
existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do
caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da qual o Brasil é
signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade
da conduta na hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal
para processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal,
para a persecução penal. 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível
de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão
mundial preconizada no art.  2º,  I,  da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil  da Internet no
Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama
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
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da conversa virtual,  bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores
instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF '
RE 628624,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 29/10/2015,  DJe  06/04/2016 '  sem grifo  no  original).
Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC  236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado  em  16/02/2016,  DJe
08/03/2016;  CC  128.140/SP,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/05/2014,  DJe  02/02/2015;  CC
103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. Ausência de elementos de
informação  capazes  de  justificar,  por  ora,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

298. Expediente: 1.34.001.010021/2021-22 - Eletrônico Voto: 5191/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-
D da Lei nº 8.069/90, a saber: notícia de que usuário não identificado de sala de bate-papo do
provedor  UOL publicou  o  seguinte  comentário:  'uma  de  7  anos'.  Revisão  de  arquivamento
recebido como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Registra-se que a mensagem
ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre particulares; e não
há indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de potencialidade automática
de visualização das mensagens no exterior. Assim, o fato de o suposto crime ser cometido por
meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias
a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos
do art.  109,  V,  da CF. Tratando do caso em análise,  existe a Convenção Internacional  sobre
Direitos da Criança,  da qual  o  Brasil  é  signatário  (Decreto  99.710/1990,  art.  1º).  No entanto,
verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na hipótese, requisito também exigido
para  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  o  crime  e,
consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  para  a  persecução  penal.  'A
extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de
sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art.
2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter
de  internacionalidade,  ainda  que  potencial,  quando  o  panorama  fático  envolve  apenas  a
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não
há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, julgado
em 29/10/2015,  DJe  06/04/2016  '  sem grifo  no  original).  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC
236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado em 16/02/2016,  DJe 08/03/2016;  CC 128.140/SP,  Terceira
Seção,  julgado em 14/05/2014,  DJe 02/02/2015;  CC 103.011/PR,  Terceira  Seção,  julgado em
13/03/2013, DJe 22/03/2013. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, por ora,
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

299. Expediente: JF/MG-APORD-1023518-
82.2020.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 5282/2021 Origem:  GABPR23-THPHF  -
TARCISIO  HUMBERTO
PARREIRAS HENRIQUES FILHO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  IANPP.  Em  28-08-2020,  o  MPF  ofereceu
denúncia contra A.C.M., como incurso nos crimes previstos no art. 337-A, inciso III, do CP e no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, ambos em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, CP),
todos em continuidade delitiva (art. 71 do CP), pela prática dos seguintes fatos: Na qualidade de
administrador de fato da empresa [...], o denunciado declarou em Guia de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social (GFIP), no período compreendido entre 01/2013 e 13/2014,
que a empresa era optante do SIMPLES NACIONAL (SINAC), embora tenha sido excluída desse
regime de tributação em 03-09-2012, com efeitos a partir de 1º-01-2013; mediante tal artifício, o
acusado deixou de recolher as contribuições sociais devidas pela empresa à Previdência Social e
a outras Entidades ou Fundos (FNDE, INCRA, SESC e SENAC e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais. Verifica-se que o crédito tributário
apurado, acrescido de multa e juros moratórios, totaliza um montante de R$ 1.001.809,85 (um
milhão, mil oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), definitivamente constituído em
11/09/2017. O Procurador da República oficiante entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP;
apresentou os seguintes fundamentos: ausente o requisito objetivo relativo à pena mínima de até
4 anos (art. 28-A, caput, CPP), em face do concurso formal impróprio dos crimes denunciados e a
continuidade delitiva; seguindo a regra prevista na 2ª parte do art. 70 do CP, e somando-se as
penas mínimas de ambos os crimes, chega-se ao total de 4 anos. A defesa se insurgiu. Os autos
foram remetidos à 2ª CCR. O art. 28-A do CPP prevê a possibilidade de oferecimento de ANPP no
caso da prática de crime cuja pena mínima cominada seja inferior a 04 anos. Na circunstância em
análise,  verifica-se que a soma das penas mínimas cominadas aos crimes imputados ao réu
supera o limite estabelecido pelo art. 28-A do CPP. Com efeito, a pena mínima do crime, previsto
no art. 337-A, inciso III, do CP, é de 2 anos; a pena mínima do crime, previsto no art. 1º, inciso I,
da Lei nº 8.137/90, é de 2 anos. Conforme a denúncia, os crimes foram praticados em concurso
formal impróprio, tem-se que as penas são somadas; penas mínimas somadas: 4 anos. Por fim,
os crimes foram praticados em continuidade delitiva. Neste ponto, cabe levar em consideração a
fração mínima (1/6) desta causa de aumento de penal.  Desta forma, verifica-se que as penas
mínimas  somadas,  ultrapassam  04  anos;  não  está  presente  o  requisito  objetivo  para  o
oferecimento de ANPP. 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).

300. Expediente: JF/PR/CUR-5017662-
54.2021.4.04.7000-IANPP -
Eletrônico 

Voto: 5375/2021 Origem:  GABPR10-EUM  -  ELENA
URBANAVICIUS MARQUES

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

Ementa: RECURSO DA DEFESA, CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR EM INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO  PENAL -  IANPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE
O  LIMITE  LEGAL  (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).  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
REMESSA DOS AUTOS AO CIMPF.  1.  Trata-se de  recurso em Incidente de Acordo de Não
Persecução Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o MPF ofereceu denúncia contra o réu M.A.L. da
S.000000000, como incurso no crime previsto no art. 1º, caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98,
por duas vezes, no Proc nº 5009562-81.2019.4.04.7000, na forma do art. 69 do CP, basicamente,
pela prática dos seguintes fatos: a partir de complexa investigação, denominada Operação Sem
Saída (3ª fase), que, por sua vez, teve origem na Operação Spectrum (1ª fase), que logrou êxito
em localizar e levar à prisão o líder de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional
de drogas e à lavagem de dinheiro, foram identificados os operadores financeiros da organização;
assim, chegou-se às duas empresas pertencentes aos dois réus, cujas contas bancárias foram
utilizadas  para  movimentar  valores  pertencentes  à  ORCRIM.  Lado  outro,  as  investigações
também apontaram que os réus praticavam o crime de lavagem de dinheiro em relação a seu
próprio patrimônio, atribuindo a propriedade formal de diversos veículos a terceiros, que com eles
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tinham ou tiveram alguma relação de trabalho, dissimulando a origem e a natureza do dinheiro
usado na  transação  e  ocultando  seus  reais  proprietários.  Assim,  os  réus  foram denunciados
nestes autos pelos atos de lavagem relacionados a ORCRIM por 2 vezes; e por 10 vezes na Ação
Penal nº 5010374-26.2019.4.04.7000 pelos atos de lavagem praticados em relação a seu próprio
patrimônio,  todos  praticados  em  concurso  material.  3.  O  MPF  entendeu  ser  incabível  pelos
seguintes motivos: (a) não cabimento de ANPP no curso da ação penal; (b) o somatório das penas
mínimas cominadas aos crimes praticados pelos investigados, em concurso material, alcançam 06
anos; (c) não ser suficiente para prevenção e reprovação do crime por se tratar de lavagem de
dinheiro oriundo de organização criminosa, configurando atividade profissional. 4. A 2ª CCR, na
817ª Sessão Ordinária de 09-08-2021, deliberou, à unanimidade, pelo não cabimento do ANPP,
nos termos do voto do relator. 5. A defesa, por sua vez, interpôs recurso; sustenta que: (a) não há
elementos probatórios que indiquem que o réu teria uma conduta criminosa profissional; nesse
ponto, destaca que o próprio Procurador da República oficiante afirmou que o caráter criminoso
profissional diz respeito aos membros da organização criminosa, aos quais o réu supostamente
teria  aderido;  isto  é,  quem possui  o  caráter  delituoso  profissional  não  é  o  réu,  mas  sim os
membros  da organização  criminosa,  sendo que  o  réu  teria  apenas aderido  à  prática  de  tais
criminosos. Para corroborar esse entendimento, salientou que no bojo da Ação Penal nº 5009562-
81.2019.4.04.7000, o réu foi denunciado somente por supostos crimes de lavagem de dinheiro; o
MPF ofereceu denúncia outras pessoas pelo crime de organização criminosa, não imputou este
crime ao réu; (b) todos os requisitos dispostos no art. 71 do CP estão presentes para que se
possa reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes, o que tornaria a pena mínima cominada
aos crimes inferior a 04 anos; (c) a complexidade da investigação, por si só, não é fundamento
suficiente para se negar o oferecimento do ANPP, sobretudo quando noticiado pela imprensa a
celebração  de  acordos  no  âmbito  da  operação  Lava-Jato,  sabidamente  uma  investigação
complexa.  6.  Revisão.  7.  Em relação  à  conduta  profissional  e  habitual  do réu,  mantenho os
fundamentos da decisão ora combatida. Foi apurado que, além dos crimes de lavagem praticados
em favor da organização criminosa, o réu também dissimulava seu próprio patrimônio, tendo sido
denunciado por 10 (dez) vezes na Ação Penal nº 5010374-26.2019.4.04.7000, o que demonstra
conduta criminosa profissional  e habitual.  8.  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 ANPP quando o cômputo das penas mínimas dos crimes
atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, ultrapassar 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. 9. Nessa esteira, para verificar o requisito da pena mínima, previsto no art. 28-A
do CPP, deve-se levar em consideração a pena mínima cominada ao crime; e, também, as causas
de  aumento  (a  fração  mínima  de  aumento)  e  de  diminuição  de  pena  (fração  máxima  de
diminuição). De outra parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, e a classificação jurídica do crime, feitas pela denúncia (art. 41 do CPP). No caso,
o MPF ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §1º, inciso
I, da Lei 9.613/98, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03 anos de reclusão, por 2 (duas)
vezes, em concurso material (CP, art. 69). Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas
dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos),
não cabendo a este Órgão Revisor afastar a regra do concurso material imputada pelo membro do
MPF  na  denúncia.  10.  Manutenção  integral  da  decisão  impugnada  por  seus  próprios
fundamentos.  Remessa  dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal  -
CIMPF.

Deliberação: A 2ª Câmara deliberou preliminarmente pelo não cabimento de sustentação oral em sede de juízo
de retratação. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  com  manutenção  integral  da  deliberação  da  2ª  Câmara,  remetendo-se  os  autos  à
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). 
O advogado Dr. Matteus Macedo, OAB/PR Nº 83.616, acompanhou o julgamento do processo.

301. Expediente: JF/PSA-APN-0001651- Voto: 5321/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
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54.2019.4.01.3810 - Eletrônico CARLOS MOTTA NORONHA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra o réu, como incurso no crime do art. 171, § 3º, c/c art. 71, ambos do CP. Consta que, entre
25-11-2011 e 26-12-2011, em Pouso Alegre/MG, o réu obteve, para si e para outrem, vantagem
ilícita,  consistente  em duas  parcelas  do  seguro-desemprego,  em prejuízo  do  FAT-  Fundo  de
Amparo ao Trabalhador, mediante meio fraudulento, consistente na apresentação de documentos
ideologicamente  e  materialmente  falsos.  A denúncia  foi  recebida  pelo  Juízo  em 12-11-2019.
Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o
recebimento da denúncia.  A defesa do réu peticionou com base no art.  28-A, § 14,  do CPP.
Preliminarmente,  ressalvo  entendimento  pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP após  o
recebimento  da  denúncia,  matéria  do  Enunciado  nº  98,  desta  2ª  CCR/MPF,  que  acolho  em
respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP,
com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor após
decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No caso, a denúncia foi
recebida no dia 12-11-2019, antes da vigência da nova regra.  Desta forma, cabe a aplicação
retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Ademais, a
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos
que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº
13.964/2019'. Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para consideração
do entendimento firmado pela  Câmara;  e para análise dos demais requisitos exigidos para a
celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de
vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP.

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

302. Expediente: JF/PSA-APN-0001653-
24.2019.4.01.3810 - Eletrônico 

Voto: 5322/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO
CARLOS MOTTA NORONHA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra os réus, como incursos no crime do art. 171, § 3º, do CP. Consta que, no ano de 2011, em
Pouso Alegre/MG, os réus obtiveram, para si  e para outrem, vantagem ilícita,  consistente em
parcela do seguro-desemprego, em prejuízo do FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador, mediante
meio fraudulento, consistente na apresentação de documentos ideologicamente e materialmente
falsos. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 12-11-2019. Instado, o MPF entendeu pelo não
cabimento da ANPP em razão de não ser possível após o recebimento da denúncia. A defesa dos
réus peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento
pessoal  quanto  ao  não  cabimento  do  ANPP  após  o  recebimento  da  denúncia,  matéria  do
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse
contexto, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de
24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou
seja, no dia 23-01-2020. No caso, a denúncia foi recebida no dia 12-11-2019, antes da vigência da
nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cabimento do
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da  República  se
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata'
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Necessidade de retorno dos autos ao
membro  do  MPF oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado pela  Câmara;  e  para
análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo
de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do
CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

303. Expediente: JF-SOR-5002752-37.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 5316/2021 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JUNIOR

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Réu denunciado pela prática do crime do
art. 168-A, § 1º,inciso I, na forma do art. 71 do CP. Segundo consta da denúncia, a empresa do
acusado deixou de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, as contribuições previdenciárias e
sociais  descontadas  dos  segurados  empregados  e  contribuintes  individuais  referentes  às
competências  de 10/2013 a 07/2016,  no valor  de R$ 36.785,60.  O MPF considerou  não ser
possível  o  oferecimento  do  ANPP  por  considerar  que  a  prática  delitiva  foi  realizada
reiteradamente, nos anos-calendários de 2013, 2014, 2015 e 2016. A defesa peticionou com base
no art. 28-A, § 14, do CPP, defendendo que a continuidade delitiva não se confunde com conduta
criminosa habitual. Revisão (28-A, § 14, do CPP). A prática de crime em continuidade delitiva não
configura habitualidade nem afasta, por si só, a possibilidade de celebração do ANPP. Deve-se
analisar, nestas situações, a pena mínima cominada ao(s) crime(s) e as demais circunstâncias
das  infrações  penais  de  forma  específica  e  individualizada,  no  caso  concreto.  No  caso,  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,  foram suprimidos
tributos em quatro anos em maneira de execução semelhante. As circunstâncias do crime foram
normais e inerentes à espécie delitiva, sem notas extravagantes, não se revelando capazes, por si
sós, de obstar o oferecimento do acordo. Ainda, verifica-se que mesmo que se aplique o que
dispõe o art.  71 do CP,  a  pena mínima não ultrapassa  o patamar  de 04 anos previsto  pela
legislação. Possibilidade de oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Precedente 2ª CCR
(IPL nº 5001800-68.2020.4.04.7100, Rel. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, unânime, 823ª
Sessão Ordinária de 04/10/2021). 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).

304. Expediente: JF-SOR-5005441-54.2020.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 5367/2021 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JUNIOR

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O
ACORDO. RECURSO DA DEFESA.  APLICAÇÃO DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.  ÓBICE AO
OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO
ACORDO.  1.  Incidente  de  Acordo  de  Não Persecução Penal  -  IANPP.  Réu denunciado  pela
prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do CP. 2.
Segundo consta  da denúncia,  o acusado,  na condição de administrador de empresa privada,
inseriu dados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social relativos
às competências de 01/2012 a 13/2012, mediante compensações tributárias indevidas no valor
total de R$ 1.046.728,67, reduzindo o pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa nesses períodos. 3. O MPF considerou não ser possível o oferecimento do ANPP por
considerar 'a insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, notadamente ante a
continuidade  delitiva,  que  demonstra  habitualidade  criminosa,  o  que  esbarra  nos  óbices  à
propositura do mencionado acordo, nos termos do artigo 28-A, caput e § 2º, inciso II, do CPP,
além de não se ter constatado a reparação do dano por parte do acusado, com o recolhimento do
tributo devido, demonstrado, assim, ser a medida desnecessária e insuficiente para a reprovação
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e prevenção do crime em comento'. 4. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP,
defendendo que a continuidade delitiva não se confunde com conduta criminosa habitual. Revisão
(28-A, § 14, do CPP). 5. A prática de crime em continuidade delitiva não configura habitualidade
nem afasta, por si só, a possibilidade de celebração do ANPP. Deve-se analisar, nestas situações,
a pena mínima cominada ao(s) crime(s) e as demais circunstâncias das infrações penais de forma
específica e individualizada, no caso concreto. No caso, 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, foram suprimidos tributos durante um ano em maneira de
execução semelhante. As circunstâncias do delito foram normais e inerentes à espécie delitiva,
sem notas extravagantes, não se revelando capazes, por si  sós, de obstar o oferecimento do
acordo. Ainda, verifica-se que mesmo que se aplique o que dispõe o art. 71 do CP, a pena mínima
não ultrapassa o patamar de 04 anos previsto pela legislação. Possibilidade de oferecimento do
ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Precedente 2ª CCR (IPL nº 5001800-68.2020.4.04.7100, Rel.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino, unânime, 823ª Sessão Ordinária de 04/10/2021). 6. Com
relação à ausência de reparação do dano, tal circunstância não se mostra impeditiva do acordo
neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP, dado que a reparação do
dano é parte integrante do acordo. Na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos do art. 28-
A do CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição
(ou uma das condições)  o  pagamento do débito  fiscal,  cabendo ao acusado e à  sua defesa
aceitarem ou não. 7. 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).

305. Expediente: 1.00.000.020701/2021-42  –
Eletrônico
(JF/SINOP-1003009-42.2020.4.01.3603) 

Voto: 5325/2021 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. O MPF ofereceu denúncia
contra o réu, como incurso no crime do art. 171, § 3º, do CP. Consta que, nos anos de 2017, 2019
e 2020, o réu obteve vantagem indevida (R$ 11.773,00), consistente no recebimento do seguro
defeso, em prejuízo do INSS, induzindo e mantendo o INSS em erro mediante fraude consistente
prestação de informações falsas; nesse sentido, o réu omitiu informação sobre possuir fonte de
renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. Antes de receber a denúncia, o Juízo instou o
MPF pra se manifestar sobre a possibilidade do ANPP. O MPF entendeu pelo não cabimento do
ANPP;  apresentou  os  seguintes  fundamentos:  o  instituto  do  ANPP não  é  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime; instalou-se no local do crime a prática de obtenção irregular do
benefício seguro defeso, que perdurou por alguns anos e envolveu diversos acusados. Com a
recusa da proposta do ANPP pelo MPF, o Juízo Federal recebeu a denúncia em 30-08-2021. A
defesa  do  réu,  na  1ª  oportunidade,  peticionou  com  base  no  art.  28-A,  §  14,  do  CPP.
Preliminarmente, verifica-se, no caso, o seguinte: (i) o recebimento da denúncia ocorreu após a
vigência da Lei 13.964/2019, que se deu em 30-08-2021; (ii) O Juiz Federal, antes de receber a
denúncia,  abriu  vista  ao  MPF para  manifestação  quanto  à  possibilidade  de  apresentação  de
ANPP; (iii) a defesa, na 1ª oportunidade, após tomar conhecimento do recebimento da denúncia,
recorreu da negativa do ANPP nos termos do art. 28-A do CPP. 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. Com efeito, não houve a notificação para a defesa do acusado se manifestar
sobre eventual interesse na celebração de ANPP. Ademais, um dos requisitos para o oferecimento
do ANPP é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime.  No  caso,  embora  respeitável  o  fundamento  do  Procurador  oficiante,  não  se  verifica
gravidade do fato,  de forma a afirmar que o ANPP não seria  suficiente  para a  reprovação e
prevenção  do  crime.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao  membro  do  MPF  oficiante  para
consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara;  e  para  análise  dos  demais  requisitos
exigidos  para  a  celebração  do  ANPP.  Devolução  dos  autos  a  origem  para  conhecimento  e
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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).

306. Expediente: 1.34.006.000830/2021-86 - Eletrônico Voto: 5168/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Réus denunciados em 02-08-2021 pela
prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso I (tráfico transnacional
de drogas), da Lei nº 11.343/06. Instada a se manifestar em relação a um dos réus, a Procurador
da República oficiante entendeu ser incabível a celebração do ANPP pelos seguintes motivos: (1)
a pena mínima cominada ao crime imputado na denúncia ultrapassa o limite objetivo previsto no
art. 28-A do CPP; (2) a gravidade em concreto do crime, notadamente em razão da quantidade e
natureza da droga, consistente em 77 Kg de COCAÍNA, denotando-se a insuficiente da medida
para  o  atendimento  às  finalidades da  pena;  e  (3)  há  elementos  probatórios  indicando que  o
acusado integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, conforme descortinado na
OPERAÇÃO ÁREA RESTRITA II, o que igualmente afasta o interesse da formalização do acordo.
A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em suma, que caberia levar em
consideração a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/06. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. O MPF ofereceu denúncia contra
D.P.C., como incurso no crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso I (tráfico transnacional de
drogas),  da Lei  nº  11.343/06,  pela prática dos seguintes fatos:  No dia  o  dia 11-02-2020, nas
dependências do Aeroporto Internacional  de Guarulhos/SP,  junto com os demais réus e,  pelo
menos, outras quatro pessoas ainda não identificadas,  guardaram, transportaram e trouxeram
consigo  77kg  de  cocaína,  substância  entorpecente  que  determina  dependência  física  e/ou
psíquica,  sem  autorização  legal  ou  regulamentar,  as  quais  foram  acondicionadas  em  duas
bagagens  remetidas  ao  voo  TP80,  da  TAP,  com  destino  à  Porto/Portugal,  tendo  sido  lá
apreendidas. Assim, para verificar o requisito da pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP, deve-
se levar em consideração a pena mínima cominada ao crime; e, também, as causas de aumento
(a fração mínima de aumento) e de diminuição de pena (fração máxima de diminuição). De outra
parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e a
classificação  jurídica  do  crime,  feitas  pela  denúncia  (art.  41  do  CPP).  No  caso,  a  denúncia
classificou a conduta do denunciado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06.
No caso a pena mínima do crime do art. 33, é de 05 anos de reclusão. Cabe considerar a fração
mínima da causa de aumento (1/6 = 10 meses);  o que totaliza 05 anos e 10 meses.  Assim,
considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada
ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). Em
relação à questão da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/06, os fatos e suas circunstâncias, até este momento processual apurados e descritos na
denúncia,  não  se  enquadram  nos  requisitos  ali  previstos.  Não  cabimento  do  ANPP.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução)

307. Expediente: 1.29.000.003947/2021-31 - Eletrônico Voto: 5281/2021 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  IANPP.  Em  04-05-2021,  o  MPF  ofereceu
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denúncia contra W.A.M., como incurso no crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90,
pela prática dos seguintes fatos: a empresa [...], através do seu administrador W.A.M., entre os
anos de 2004 e 2007, especificamente nas competências de 09/2004 a 12/2007, deixou de incluir
em  Guias  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  e  Informação  à
Previdência '  GFIPs o total  dos valores pagos a segurados empregados,  gerando um crédito
tributário no valor de R$ 73,748,12; tais valores omitidos, embora compusessem a base de cálculo
das contribuições cujo recolhimento estava a cargo da empresa, não foram declarados nas GFIPs;
créditos tributários devidamente constituídos em 27-05-2017. O MPF ofereceu proposta de ANPP.
A defesa do réu informou interesse na celebração do ANPP, mas discordou de cláusula constante
da proposta de ANPP, oferecida pelo MPF; alegou que o réu tem interesse no acordo de não
persecução criminal, porém em razão da idade (76 anos), percepção de um modesto provento de
aposentadoria e inexistência de bens capazes de serem alienados para a satisfação do débito,
impossível a reparação do dano exigida; apresentou requerimento à 2ª CCR (art. 28-A, §14, do
CPP). Verifica-se que a remessa se deu pela discordância da defesa quanto à cláusula do ANPP
proposta pela Procuradora da República oficiante. Observa-se que a remessa dos autos ao órgão
superior do MPF se dá na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. Esta regra prevê a remessa somente
na hipótese de haver a recusa do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. No caso, ao
contrário, a Procuradora oficiante ofereceu o ANPP; e, na fase posterior, de ajustar, cumulativa ou
alternativamente, as condições, a defesa não aceitou a proposta de ANPP formulada pelo MPF.
Não houve acordo sobre as condições, no caso concreto, especificamente no que se refere à
cláusula que previa a obrigação de reparação do dano causado ao erário.  Assim,  não houve
recusa por parte do Procurador oficiante em oferecer o ANPP; o caso é de não conhecimento da
remessa. Devolução dos autos à origem para, sendo o caso, retomar o acordo com as cláusulas
propostas pelo MPF ou para o regular prosseguimento da persecução penal.

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

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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