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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DE REVISÃO DE AGOSTO DE 2022

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

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF-JAL-0000569-78.2016.4.03.6124-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3343/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  24ª
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JALES/
SP

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA E PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE
CONTRARRAZÕES A RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVOS ARRAZOADOS NA FORMA
DO ART. 600, § 4º, DO CPP. ENUNCIADO N° 08 DESTA 2ª CCR. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO,
ORA SUSCITADA. 1.  Conflito Negativo de Atribuições suscitado por  Procurador da República
oficiante na PRM - Jales/SP em face de Procurador Regional da República com atuação na 3ª
Região. 2. Em recurso de apelação interposto contra decisão proferida condenando os réus, as
defesas manifestaram o propósito de apresentar as razões dos recursos em segunda instância,
nos termos do art. 600, § 4º, do CPP. 3. Remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª
Região,  deu-se  vista  ao  Procurador  Regional  da  República  (ora  suscitado),  que  requereu  a
intimação dos  defensores  constituídos  dos  aludidos  apelantes,  a  fim de  que  oferecessem as
razões aos recursos interpostos, com posterior remessa dos autos ao Juízo Federal a quo (1ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales - SP), para que o Procurador da República oficiante
na  primeira  instância  tivesse  a  oportunidade  de  se  manifestar,  caso  quisesse,  ofertando  as
contrarrazões aos recursos. 4. O Procurador da República (ora suscitante), no entanto, consignou
que a atribuição para oficiar no presente caso cabe ao membro do MPF com atuação perante o
TRF da 3ª Região, nos termos do Enunciado n° 08 da 2ª CCR/MPF. 5. Remessa dos autos à 2ª
Câmara no termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 6. A atribuição para oficiar, no presente caso,
cabe ao membro do MPF com atuação perante o TRF da 3ª Região, nos termos do art. 600, §
4º,do  CPP c/c  os  arts.  68  e  70,  ambos  da  LC  nº  75/93.  7.  Com  a  prolação  da  sentença
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condenatória  e  a  apresentação  das  razões  recursais  no  Tribunal  ad  quem,  resta  exaurida  a
jurisdição do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro do Parquet
para oficiar no feito, haja vista que não possui, em tese, capacidade postulatória perante o TRF.
Assim,  somente  um  Procurador  Regional  da  República  poderá  contra-arrazoar  os  recursos
apresentados. 8. Ao que se tem nos autos, as defesas se reservaram ao direito de arrazoar os
recursos de apelação perante o TRF da 3ª Região, cabendo, portanto, a um Procurador Regional
da República apresentar as devidas contrarrazões. Ressalte-se que o retorno dos autos à primeira
instância para que o Procurador da República ofereça peça processual referente a processo que
tramita no TRF, além de ferir o princípio da celeridade processual, não tem fundamento legal. 9.
Aplicação do Enunciado n° 08 desta 2ª CCR, reeditado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação,
de 16/03/2020: 'Se o apelante optar por oferecer as razões na superior instância (CPP, art. 600,
§4º),  as contrarrazões a cargo do Ministério Público Federal  serão oferecidas por membro da
Instituição  com  atribuições  próprias  ao  2º  grau  (Procurador  Regional  da  República).'  10.
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição
da PRR da 3ª Região para a oferta das contrarrazões ao recurso.

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

002. Expediente: JF/SP-5001110-73.2021.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 2905/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no artigo 18 da Lei
7.492/86. Investigado que teria violado o sigilo de dados de serviços prestados por instituição
financeira privada de que tinha conhecimento em razão de seu ofício. Requerimento de declínio
de competência formulado pelo Procurador da República considerando que 'não se vislumbra, em
princípio, a ocorrência do tipo em espécie, especialmente quanto elemento subjetivo, consistente
na  vontade  de  revelar  segredo  ou  sigilo  de  que  tem  conhecimento  em razão  de  ofício'.  O
investigado, enquanto empregado da instituição financeira privada 'transmitiu ao e-mail de sua
companheira os dados bancários e financeiros dos quais tinha acesso em razão de seu ofício,
para posterior utilização'. Conduta que caracterizaria o crime de concorrência desleal, previsto no
art. 195, inciso III, da Lei nº 9.279/96, que estabelece: 'Art. 195. Comete crime de concorrência
desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela
de outrem'. Discordância do Juízo Federal por entender que a conduta corresponde em tese ao
tipo penal do artigo 10 da LC 105/2001, 'pois configuraria quebra de sigilo de dados bancários,
supostamente  enviados  à  companheira  do  investigado  para  posterior  uso  em  atividade
profissional,  sem  autorização  dos  titulares  dos  referidos  dados  bancários  e  em  prejuízo
concorrencial à instituição financeira responsável pela custódia dos referidos dados'. Aplicação do
art. 28 do CPP. Assiste razão ao Juiz Federal. Conduta narrada que, em tese, caracteriza quebra
de sigilo de dados bancários. 'A LC 105/2001, em seu art. 10, não estabeleceu nova conduta ilícita
a exigir nova definição da competência, mas apenas regulamentou as hipóteses de quebra de
sigilo bancário previstas no art. 18 da Lei 7.492/86; assim, permanece a competência da Justiça
Federal para processar e julgar os crimes de quebra de sigilo bancário, nos termos do art. 26 da
Lei  7.492/86'  (CC  86.558/TO,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe 04/08/2008). Atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com
a adoção das medidas que entender pertinentes, propondo, se entender cabível, o acordo de não
persecução  penal,  nos  termos  do  art.  28-A do  CPP.  Faculta-se  ao  Procurador  da  República
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério
Público Federal.

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

003. Expediente: JF/SP-5002446-78.2022.4.03.6181- Voto: 3329/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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PICMP - Eletrônico SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível conduta homofóbica em publicação em rede social
na internet. Promoção de declínio de atribuições. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 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.
Manutenção 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).

004. Expediente: JF-CPS-PICMP-0000403-
35.2018.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 3701/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO EM OPERAÇÃO DE
COMÉRCIO  EXTERIOR  (IMPORTAÇÃO).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  PELO
PROCURADOR DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART.
28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  TIPICIDADE  DA CONDUTA.  POSSÍVEL
COMETIMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a possível
falsificação de Declarações de Importação  registradas  pela  empresa J.I.E.  EIRELI,  nas  quais
houve suposta  ocultação  da  real  adquirente  da mercadoria,  a  empresa  J.F.  LTDA,  visando à
nacionalização de produtos procedentes da China, tendo sido utilizada fatura comercial inidônea
em relação  aos preços  praticados.  2.  O Procurador  da República  oficiante  se manifestou no
sentido de que o possível crime praticado seria o de descaminho (CP, art. 334), pois a partir do
momento em que há contrafação das Declarações de Importação, o escopo dos autores do fato é,
na realidade, iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada da mercadoria. Todavia, tendo
em vista que o montante de tributos iludidos foi de R$ 15.826,99, promoveu o arquivamento por
aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo
Procurador  da  República  oficiante,  o  arquivamento  é  prematuro,  sendo  adequado  o
prosseguimento da persecução penal.  5.  Conforme ressaltado pelo  Juiz  Federal  'os fatos em
apuração  nestes  autos  não  consistem em  mera  indicação  inverídica  quanto  aos  valores  da
mercadoria  para  fins  de  ilusão  de  tributos,  mas  em suposta  interposição  fraudulenta  com a
ocultação  do  real  adquirente  da  mercadoria  importada  nas  respectivas  declarações  de
importação. Considerando que a potencialidade lesiva da conduta não se exaure, portanto, na
suposta ilusão dos tributos, não há que se falar na consunção do delito de falso por eventual delito
de descaminho e, consequentemente, na aplicação do princípio da insignificância'. 6. O Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que 'o agente responderá apenas pelo crime de
descaminho - e não por este em concurso com o de falsidade ideológica -  na hipótese de a
falsidade, consistente na alteração da verdade sobre o preço da mercadoria, ter sido praticada
com o fim exclusivo de proporcionar a realização do crime de descaminho. Precedente. Todavia,
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para que se aplique o princípio da consunção é indispensável que o falso seja exaurido no delito
de descaminho, não persistindo sua potencialidade lesiva. Precedente. 4. O cadastro de agentes
que operam o mercado exterior é rígido e a autorização de importação indireta constitui medida
excepcional.  À  margem  da  importação  indireta  autorizada,  a  interposição  fraudulenta  ocorre
comumente na hipótese de a empresa oculta ter encontrado dificuldade para operar no comércio
exterior ou objetivar ocultar sua receita bruta, dentre outros motivos ilícitos. Na espécie, a inicial
acusatória imputa ao ora recorrente não apenas a prática de descaminho, mas também a conduta
de interposição fraudulenta. 5. Dos fatos narrados na denúncia, não se extrai que as falsidades
supostamente praticadas pelo recorrente tenham se exaurido no delito de descaminho, sendo
plausível, em tese, a permanência de sua potencialidade lesiva' (RHC 96.063/SC, Rel. Ministro
JOEL  ILAN  PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  05/04/2018,  DJe  18/04/2018).  7.
Arquivamento prematuro. Não homologação. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar
no caso,  com a adoção das medidas que entender cabíveis,  facultando-se ao Procurador da
República  oficiante,  se  for  o  caso,  que,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,
requeira a designação de outro membro para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03
do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

005. Expediente: JF-MBA-1000972-21.2020.4.01.3901-
IP - Eletrônico 

Voto: 3348/2022 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO DE BENS DA UNIÃO.
AUTOS REMETIDOS À 2ª CÂMARA PARA FINS DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a possível ocorrência do crime de esbulho possessório, previsto no art. 161, § 1°, inciso II, do
Código Penal, em razão da invasão de residencial composto por casas populares pertencentes à
União e destinado ao 'Programa Minha Casa, Minha Vida'. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento considerando que os fatos ocorreram 'entre os anos de 2018 e 2019';
que 'não foram identificados os líderes do movimento inicial de ocupação e, atualmente, várias
famílias encontram-se ocupando os imóveis' e que 'as invasões foram efetuadas, tendo em vista
contratos de moradia, o cadastro dos ocupantes no programa 'Minha Casa Minha Vida' e a mora
de entrega das casas que estavam com áreas desocupadas em um longo lapso de tempo'. 3.
Discordância do Juiz Federal, considerando que o fato ocorreu 'no dia 26/04/2019', merecendo
destaque os seguintes fundamentos: 'A invasão do Residencial por um grupo composto por mais
de duas pessoas parece ser inconteste, posto que pormenorizadamente deduzida na Certidão de
Ocorrência Policial que culminou na instauração da investigação (ID 187250883, fls. 05/06), além
de  confirmada  pelo  que  mais  adveio  das  diligências  policiais  ulteriormente  adotadas  e  pelo
ajuizamento  da  Ação  Possessória  n.  1001581-38.2019.4.01.3901.  O  dolo  de  especial  de
ocupação  definitiva  também se  tem esclarecido,  seja  também pelo  resultado  das  diligências
policiais  procedidas  neste  caderno,  seja,  mais  uma  vez,  a  partir  da  Ação  Possessória
retromencionada, que ainda hoje tramita perante a 2ª Vara Federal de Marabá. A alegação de que
sequer  os  líderes  do  evento  de  esbulho  teriam  sido  identificados  também  não  parecem  se
sustentar,  posto que as tentativas preliminares de invasão do Residencial  foram reportadas à
Polícia  ainda no dia  27/04/2019,  o que se seguiu de Assembleia Geral  privada para suposta
fundação da Associação dos Moradores do Residencial,  ocorrida pouquíssimo tempo depois  '
mais precisamente em 18/05/2019, ou seja, menos de um mês após as primeiras tentativas de
invasão, conforme atas carreadas ao IPL, que, aliás, documentam expressamente não apenas os
ocupantes  de  funções  dirigentes  do  movimento,  mas também apresenta  subscrição  por  pelo
menos outros 176 invasores (ID 536396870, fls. 05/09). Assim, é certo que o curto lapso temporal
entre tais marcos, e a identificação subjetiva documentada expressa e precisamente, não pode
ser  desconsiderado  quanto  ao  potencial  alvo  de  eventuais  linhas  de  investigação  a  serem
seguidas'. 4. Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. 5. De início, correto o Juiz Federal ao afirmar que 'a suposta realidade de que eventual
atraso na efetiva entrega dos imóveis às famílias contempladas ou a sugestão de que atualmente
grande parte destas seriam as efetivas ocupantes da área, não têm o condão de descaracterizar a
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tipicidade do delito ou importar ausência de justa causa para a ação penal'. 6. No que se refere à
ausência  de  autoria,  fundamento  central  da  promoção  de  arquivamento,  somente  após  o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se
deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 7. Além disso, embora exista dúvida
a respeito da conduta atribuída aos investigados, ou seja, se a ocupação ocorreu de forma única
no residencial como um todo ou de cada casa do residencial de forma individualizada, há nos
autos diversos elementos de prova que justificam a continuidade das investigações, com razoável
possibilidade  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  8.  A  efetiva  possibilidade  de
esclarecimento dos fatos, torna inaplicável o Enunciado 2ª CCR nº 71, que estabelece: "É cabível
o  arquivamento  de  investigação  criminal  quando,  após  a  colheita  de  provas,  não  restarem
evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva, situação demonstrada com a reunião das
seguintes condições: inexistência de suspeitos, de testemunha, de elementos técnicos formadores
de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc)  e  de  outras
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual".  9.  Não  homologação  do
arquivamento. 10. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a adoção das
medidas que entender cabíveis, ressaltando a necessidade de análise de eventual prescrição da
pretensão punitiva estatal, no que se refere ao crime previsto no art. 161, § 1°, inciso II, do Código
Penal, bem como o possível enquadramento da conduta no art. 9º da Lei nº 5.741/71, facultando-
se  ao  Procurador  da  República  oficiante,  se  for  o  caso,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  por  aplicação
analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

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

006. Expediente: JF/PR/CAS-5006572-
97.2022.4.04.7005-RPCR - Eletrônico

Voto: 3683/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 13.935,72. Pessoa física com 1
reiteração 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).

007. Expediente: JF/PR/CAS-5006637-
92.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3685/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento.  No caso:  Tributos iludidos  R$ 5.453,68.  Pessoa física com 1
reiteração nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

008. Expediente: JF/PR/CAS-5006642-
17.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3682/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento.  No caso:  Tributos iludidos  R$ 2.533,73.  Pessoa física com 6
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).

009. Expediente: JF/PR/CAS-5006724-
48.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3672/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento.  No caso:  Tributos iludidos  R$ 4.541,93.  Pessoa física com 6
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). 
O Procurador Oficiante, Dr. Gustavo de Carvalho Guadanhin, realizou sustentação oral.

010. Expediente: JF/PR/CAS-5006742-
69.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3580/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos
tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até
o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou reiteração
delitiva.  Grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  que  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento. No caso: Pessoa física. Tributos iludidos R$ 3.113,01 e 02 (duas)
reiterações anteriores.

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

6/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

011. Expediente: JF/PR/CAS-5013238-
51.2021.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 3079/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ESCRAVIDÃO MODERNA. A
RESTRIÇÃO  À  LIBERDADE  NÃO  É  REQUISITO  IMPRESCINDÍVEL  PARA  O
ENQUADRAMENTO NA FIGURA TÍPICA, BASTANDO A SUBMISSÃO DA VÍTIMA A TRABALHOS
FORÇADOS OU A JORNADA EXAUSTIVA OU A CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado a partir de relatório
de operação realizada pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho em Condições
Análogas à de Escravo, do Ministério da Economia. Possível crime de trabalho escravo (CP, art.
149).  2)  Promoção  de  arquivamento  considerando  a  ausência  da  materialidade  delitiva.  3)
Discordância  do Juiz  Federal  por  entender  que 'as  precárias  condições do local  de trabalho,
especialmente  do  alojamento  descrito  acima,  com  espaço  reduzido,  sujeição  parcial  a
intempéries, falta de cuidado com o armazenamento de água potável, falta de banheiro, entre
outros fatores, são suficientes para enquadrar o caso no tipo penal previsto no art. 149 do Código
Penal'. 4) Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93, art. 62, IV. 5) Acompanho o
entendimento do Supremo Tribunal Federal de que 'O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149
do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba
por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa
humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados' (RE 459510, Rel.
Min.  CEZAR  PELUSO,  Rel.  p/  Acórdão:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
26.11.2015). 6) No mesmo sentido é o precedente RE 1.279.023/BA, Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJE nº 297, divulgado em 18/12/2020, de onde se extrai: 'a restrição à liberdade não é requisito
imprescindível para o enquadramento na figura típica acima referida, porquanto pode o ilícito se
aperfeiçoar se verificadas outras formas de coação ao trabalhador. (...)  a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, que consolidou-se no sentido de que, para a configuração do crime
previsto no art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove o cerceamento na liberdade
de ir e vir, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva ou a
condições degradantes de trabalho'. 7) No referido julgado, são reproduzidas as considerações
articuladas pela  Min.  Rosa Weber,  redatora do acórdão  no julgamento  do Inq 3412,  Tribunal
Pleno, DJe 12.11.2012, cuja análise gravitou em torno daquilo que se chamou de escravidão
moderna, como no caso ora em exame: "Parafraseando célebre decisão da Suprema Corte norte-
americana (Brown v. Board of Education, 1954), na abordagem desse problema, não podemos
voltar os nossos relógios para 1940, quando foi aprovada a parte especial do Código Penal, ou
mesmo para 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil. Há que considerar o problema da
escravidão à luz do contexto atual das relações de trabalho e da vida moderna. (…) Não se trata,
portanto, de procurar "navios negreiros" ou "engenhos de cana" com escravos, como existiam
antes da abolição, para aplicar o art. 149 do Código Penal. (…) Priva-se alguém de sua liberdade
e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não
só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos,
inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade
da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa "reduzir
alguém a condição análoga à de escravo".  8.  No presente caso,  o  Relatório  de Fiscalização
descreve  a precariedade do  local  de  trabalho,  incluindo  fotos,  sendo evidentes  as  condições
degradantes de trabalho, especialmente do alojamento, com espaço reduzido e inúmeras frestas
as quais possibilitavam a entrada de poeira, vento, água de chuva e animais peçonhentos, sem
instalação sanitária, água potável,  entre outros fatores. 9. Não homologação do arquivamento.
Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a adoção das medidas que
entender pertinentes,  propondo, se entender cabível,  o acordo de não persecução penal,  nos
termos  do  art.  28-A  do  CPP.  Faculta-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  que,  com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto,
por  aplicação  analógica  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público
Federal.

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

012. Expediente: JF/PR/CUR-5022273-
16.2022.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3654/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO
MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV).
POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  O  OCORRIDO.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar  a possível  prática do crime de descaminho, previsto no artigo 334 do
Código Penal, tendo em vista que, em 05/11/2020, durante fiscalização realizada por agentes da
Receita Federal do Brasil  (RFB) em depósito de transportadora, em Vitória/ES, foi encontrada
mercadoria importada de maneira irregular, consistente em 1 (um) aparelho de telefonia celular,
em nome da empresa individual, sediada em Curitiba/PR. O valor estimado da mercadoria é de
R$ 1.392,66 e os tributos sonegados no importe de R$ 628,79. 2. Foram anexados aos autos o
Instrumento de Inscrição de Empresário Individual para a empresa investigada e Apreensões por
Autuado ' Completo, onde se consta que, nos últimos 5 (cinco) anos, houve diversas apreensões
em seu desfavor, sendo que as mercadorias apreendidas ultrapassam os R$ 118.000,00 e os
tributos sonegados superam R$ 59.000,00. 3. Em depoimento em sede policial, o investigado,
reside  em  Santa  Terezinha  de  Itaipu/PR,  cidade  próxima  à  Foz  do  Iguaçu/PR,  negou  seu
envolvimento com os fatos, dizendo que não possui empresa em seu nome e que jamais esteve
em Curitiba/PR. Por outro lado, disse que já teve mercadorias apreendidas, quando passou da
cota limite enquanto atravessava a Ponte da Amizade, entre o Brasil e o Paraguai. 4. Promoção
de  arquivamento  considerando  que  embora  a  empresa  tenha  iniciado  suas  atividades  em
10/08/2020, não há informações nos autos acerca dos documentos apresentados quando de sua
inscrição,  sendo  infrutíferas  eventuais  diligências  no  sentido  de  tentar  averiguar  quem foi  o
responsável por inscrever a empresa no CNPJ, não pelo transcurso do tempo, mas sim pela
ausência de possível documentação que indique quem fez a inscrição no CNPJ. Exemplificando,
ainda que a inscrição da empresa 'tenha se dado mediante documentos falsos, dificilmente será
possível individualizar quem fez o uso desses documentos. Portanto, outra não seria a conclusão
senão pelo arquivamento do presente inquérito policial, uma vez que não restou evidenciada a
autoria delitiva, tampouco há outras linhas investigativas capazes de alterar o atual cenário'. 5.
Discordância do Juiz Federal, que remeteu os autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 7. Não é, contudo, o
caso  dos  autos.  Conforme  ressaltado  na  manifestação  judicial  que  deixou  de  homologar  o
arquivamento,  'A  realização  de  diligências,  como,  por  exemplo,  de  Busca  e  Apreensão  de
documentos na sede da empresa localizada em Curitiba/PR e no domicílio  do suposto sócio,
poderia  desvelar  a  autoria  do  delito'.  8.  Resta  evidenciada  a  necessidade  da  realização  de
diligências mínimas, inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da persecução penal. 9.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
ação penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 10. Precedente
da  2ª  Câmara:  NF  1.25.000.001191/2021-35,  817ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/08/2021,  à
unanimidade.  11. Por último, cumpre ressaltar que, na hipótese, diante da existência de várias
reiterações  da  conduta  pelo  investigado,  não  seria  possível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância, conforme fixado pelo Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: "Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até 5 (cinco) anos". (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018).  12. Não homologação do
arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a adoção das
medidas que entender cabíveis, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso,
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que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério
Público Federal. 

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

013. Expediente: JF/PR/GUAI-5002153-
95.2022.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3066/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO AUTUADO PARA APURAR A OCORRÊNCIA DO CRIME
DE DESCAMINHO, TIPIFICADO NO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28
DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV  DA LC  N.  75/93.  PRESENTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DA
MATERIALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Trata-se de Procedimento
Investigatório autuado para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do
Código Penal. 2. No contexto delituoso, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de
parada ao veículo conduzido pelo  denunciado C.B.  e que tinha como passageira  G.B.S..  Em
vistoria  no  interior  do  veículo  constatou-se  grande  quantidade  de  mercadorias  de  origem
estrangeira,  sendo  celulares,  roteadores,  perfumes  entre  outros,  desacompanhados  da
documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país, evidentemente para
fins  comerciais.  O  Demonstrativo  de  Créditos  Tributários  Elididos  indicou  que  o  valor  das
mercadorias é de R$ 43.209,37 (U$ 7.671,00) e dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi
estimado em R$ 21.604,69. 3. O membro do Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra
C.B. ressaltando que este tem praticado de maneira não eventual a internalização irregular de
mercadorias, juntando aos autos o termo de Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP firmado.
Entretanto, promoveu o arquivamento em relação a G.B.S., 'visto que era apenas passageira do
veículo  e  não  há  registro  de  autuações pretéritas  em seu  desfavor'.  4.  Discordância  do  Juiz
Federal,  considerando  que  'a  investigada  foi  autuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  como
solidariamente responsável pela infração' e que não se aplica o princípio da insignificância, visto
que o valor dos tributos iludidos, no caso, 'ultrapassa os parâmetros das situações em que os
tribunais superiores têm entendido pela ausência de lesividade da conduta'. 5. Autos 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. 6. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal
é admitido quando demonstrada de forma inequívoca, segura e convincente causa extintiva da
punibilidade  ou  excludente  da  tipicidade,  da  ilicitude  e  da  culpabilidade.  Nesse  sentido  é  o
Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara, que estabelece: 'É admissível o arquivamento dos autos de
investigação ao fundamento de excludente da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Porém,
em todas as hipóteses, a excludente deve resultar cabalmente provada, ao término de regular
investigação. (Referências normativas: Código Penal: arts. 20, caput, 1ª parte, e § 1º, 1ª parte; 21,
caput, 2ª parte; 22, 1ª parte; 23. Código de Processo Penal: arts. 28 e 648, I. Resolução CSMPF
nº  77/2004,  art.  14).'  7.  Não há  nos  autos  nenhuma manifestação  da  investigada  G.B.S.  ou
qualquer esclarecimento a respeito de sua efetiva participação, ou não, na conduta criminosa. 8.
Assim,  presentes indícios de autoria  e  da materialidade,  ainda que existam dúvidas,  deve-se
prosseguir na persecução penal.  Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ: AgRg no
AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/
PR,  Rel.  Min.  Paulo  Medina,  Sexta  Turma,  DJ  25/09/2006,  p.  311.  9.  Não  homologação  do
arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a adoção das
medidas que entender cabíveis, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério
Público Federal.

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

014. Expediente: JF/PR/GUAI-5002483- Voto: 3700/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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92.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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$ 15.177,87. Pessoas físicas (2) com
reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, sendo, pelo menos, 6 reiterações em
nome de A.A.S. e 1 reiteração em nome de M.V..

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

015. Expediente: JF/PR/LON-5010056-
35.2022.4.04.7001-ANPP - Eletrônico

Voto: 3546/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º,
INCISO I). QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. INVESTIGADO QUE
NÃO  POSSUI  REGISTRO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 90 DA 2ª CCR/MPF. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de
contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso I). Apreensão de 590 (quinhentos e noventa) maços de
cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  do  investigado,  desacompanhados  da  respectiva
documentação fiscal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base
na  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  o  investigado  não  possui
antecedentes criminais. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei n° 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC n°
75/93.  4.  De  início,  ressalte-se  que  não  há  nos  autos  indicação  da  reiteração  delitiva  pelo
investigado.  Em pesquisa  realizada  no  Sistema Comprot/MF também não foram encontrados
procedimentos  nos  05  (cinco)  anos  anteriores  à  data  do  fato  objeto  desta  investigação.  5.
Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, que estabelece: 'É cabível o arquivamento de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros
quando  a  quantidade  apreendida  não  superar  1.000  (mil)  maços,  seja  pela  diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. Aprovado na 177ª
Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 6. Neste contexto, afastada a tipicidade penal da
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o prosseguimento do
presente procedimento. 7. Manutenção do arquivamento.

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

016. Expediente: JF/PR/MGA-SEM_SIGLA-5010376-
79.2022.4.04.7003 - Eletrônico 

Voto: 3673/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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
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insignificância.  Segurança  jurídica  enquanto  certeza  da eficácia  do  direito  e  aplicação  da  lei.
Incidência  equânime  a  todos  os  cidadãos.  Posição  sobre  o  tema  de  forma  integrativa  e
coordenativa.  Necessidade  de  conformação  uniforme  no  Ministério  Público  Federal.  Não
homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 13.803,02. 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).

017. Expediente: JF/PR/MGA-5010244-
22.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3695/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  POSSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  49.  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,
evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que
o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 1.410,58. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente
em  razão  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,
considerando  ausente  nos  autos  o  extrato  de  consulta  de  apreensões  pelo  autuado,
eventualmente existentes perante o sistema disponível  pela Secretaria  da Receita Federal  do
Brasil. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. Conforme pesquisa
realizada no Sistema Comprot/MF, não há outros procedimentos administrativos instaurados nos
últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de
mercadorias em território nacional. 6. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que
estabelece: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente
típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa,
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018) 7.
Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da
insignificância,  injustificável  é  o  prosseguimento  do  presente  feito.  8.  Manutenção  do
arquivamento.

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

018. Expediente: JF/PR/MGA-5010739-
66.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3680/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  POSSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  49.  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,
evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que
o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 6.226,96. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente
em  razão  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,
considerando  ausente  nos  autos  o  extrato  de  consulta  de  apreensões  pelo  autuado,
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eventualmente existentes perante o sistema disponível  pela Secretaria  da Receita Federal  do
Brasil. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. Conforme pesquisa
realizada no Sistema Comprot/MF, não há outros procedimentos administrativos instaurados nos
últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de
mercadorias em território nacional. 6. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que
estabelece: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente
típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa,
ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018) 7.
Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da
insignificância,  injustificável  é  o  prosseguimento  do  presente  feito.  8.  Manutenção  do
arquivamento.

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

019. Expediente: JF/PR/MGA-5010965-
71.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3689/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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$ 10.938,95. Pessoa física com 1
reiteração 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).

020. Expediente: JF/PR/MGA-5011891-
52.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3671/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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$ 17.906,87. Pessoas físicas (3) com
diversas reiterações nos últimos 5 (cinco)  anos à presente autuação,  sendo,  pelo  menos,  17
reiterações em nome de G.F.V., 5 reiterações em nome de N.C.S. e 4 reiterações em nome de
F.A.O..

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O Procurador Oficiante, Dr. Gustavo de Carvalho Guadanhin, realizou sustentação oral.

021. Expediente: JF/PR/PON-5001127-
57.2020.4.04.7009-IP - Eletrônico 

Voto: 3082/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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PONTA GROSSA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
ACOLHIMENTO  JUDICIAL.  PEDIDO  DA  DEFESA  DE  REMESSA  À  2ª  CÂMARA  DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO A SER ANALISADO POR
ESTE COLEGIADO. ATRIBUIÇÃO REVISIONAL DA 2ª CCR LIMITADA AO DISPOSTO EM LEI.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática,  em
tese, do delito de homicídio tentado, previsto no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II,  ambos do
Código Penal, relativamente a fato ocorrido na data de 24/07/2019, figurando como vítima servidor
público  vinculado  ao  ICMBio.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento
considerando que, realizadas diversas diligências, não foi possível colher elementos suficientes
da autoria delitiva. 3. Antes de o Juiz Federal apreciar o pedido de arquivamento do presente
inquérito  policial,  apresentado  pelo  MPF,  o  interessado  requereu  a  realização  da  seguinte
diligência: 'Tentativa de localização, via número de telefone celular de P.F., do paradeiro deste no
dia e local dos fatos, pois o rastreio, via satélite, poderia, em tese, demonstrar onde estava P.
naquele momento (caso este estivesse portando seu aparelho ligado ou em modo avião)'. 4. A
autoridade policial indeferiu o pedido de diligência, mas por cautela o apresentou em Juízo. 5.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente à quebra de
sigilo telefônico. 6. O Juiz Federal, por sua vez, acolhendo o posicionamento do MPF, indeferiu o
pedido de quebra de sigilo telefônico e determinou: 'Nada mais sendo requerido, proceda-se à
baixa definitiva deste processo eletrônico'. 7. A vítima insurgiu-se, requerendo a apreciação do
arquivamento pela instância superior do MPF, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.  8.  O
Procurador da República reiterou a manifestação pelo arquivamento, requerendo seja o pedido
ministerial de arquivamento apreciado pelo juízo, mas não se opôs ao pedido de remessa dos
autos à 2ª CCR. 9. O Juiz Federal, 'tendo em conta o teor do requerimento da defesa', deferiu o
pedido e determinou a remessa dos 'autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, nos termos do §1º do art. 28 do CPP, para apreciação'. 10. Vem os autos para
análise. 11. Em análise conjunta das regras previstas no art. 129, inciso I, da CF, no art. 62, inciso
IV, da LC nº 75/93 e na Orientação Conjunta n° 01/2015/MPF, verifica-se a possibilidade jurídica
inconteste de a promoção de arquivamento ser submetida diretamente à Câmara de Coordenação
e Revisão, para análise e eventual homologação. 12. Esta também é, inclusive, a determinação
trazida pela Lei 13.964/19, que alterou a redação do art. 28 do CPP ' atualmente suspensa, em
parte, por decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 6298 ' MC/DF), nos seguintes termos: 'Art.
28.  Ordenado o arquivamento do inquérito policial  ou de quaisquer elementos informativos da
mesma  natureza,  o  órgão  do  Ministério  Público  comunicará  à  vítima,  ao  investigado  e  à
autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de
homologação, na forma da lei. § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o
arquivamento  do  inquérito  policial,  poderá,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  do  recebimento  da
comunicação,  submeter  a  matéria  à  revisão  da  instância  competente  do  órgão  ministerial,
conforme dispuser a respectiva lei orgânica. § 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados
em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial
poderá ser  provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.'  13.
Ocorre  que  no  caso  dos  autos  o  Procurador  da  República  optou  por  dirigir  a  promoção  de
arquivamento ao Juízo Federal e já houve decisão judicial, que determinou o arquivamento do
feito, acolhendo a promoção do Ministério Público Federal. Não há dissenso a ser analisado por
este  Colegiado.  14.  Atribuição  revisional  da  2ª  CCR  limitada  ao  disposto  em  lei.  15.  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).

022. Expediente: JF-RJ-5024646-19.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3686/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  AUTOS
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REMETIDOS À 2ª CÂMARA PARA FINS DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).
Abordagem  de  um  caminhão  transportando  grande  quantidade  de  produtos  eletrônicos
estrangeiros,  acondicionados  em  caixas  escondidas  em  uma  carga  de  móveis  e  sofás.
Mercadorias  avaliadas  em  R$  374.067.00,  cujos  impostos  iludidos  foram  calculados  em  R$
187.033,50. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por considerar que,
após  as  diligências  empreendidas  no  âmbito  do  presente  apuratório,  não  foi  possível  obter
elementos mínimos que pudessem, de forma segura e inequívoca, atribuir a autoria do crime ao
motorista  que  realizava  o  transporte  das  mercadorias  ou  aos  responsáveis  pelas  empresas
envolvidas. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender que há indícios de autoria que recaem
sobre o motorista do caminhão. 4. Autos remetidos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Com a devida vênia aos argumentos expostos pelo Procurador da
República oficiante,  o arquivamento é prematuro.  6.  No atual  estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da
materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. Na hipótese em exame, conforme ressaltou o
Juiz Federal, 'Considerando, portanto: (a) a antecedência entre a carga dos móveis e a prisão; (b)
a menção dos policiais a uma possível ida a Ponta Porã/MS; (c) o reconhecimento do motorista de
que transportava `caixas' que seriam entregues no Mercado São Sebastião, local da abordagem
policial e que não era indicado nas notas fiscais dos móveis; e (d) o nervosismo do motorista na
abordagem policial, considero haver, no mínimo, indícios de autoria que recaem sobre o motorista
do caminhão'. 8. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário
para atuar no caso, com a adoção das medidas que entender pertinentes, propondo, se entender
cabível,  o  acordo de não persecução penal,  nos  termos do art.  28-A do CPP.  Faculta-se  ao
Procurador  da  República  oficiante  que,  com  fundamento  em  sua  independência  funcional,
requeira a designação de outro membro para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03
do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

023. Expediente: JF-RJ-5063498-15.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3432/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no art. 241-A do ECA,
perpetrado com a utilização da internet. Consta dos autos a publicação, no dia 25/01/2015, de
arquivos com conteúdo pedopornográfico disponível  de forma pública para acesso mundial.  A
Procuradora da República promoveu o arquivamento considerando que 'ultrapassados 7 anos do
fato delitivo, não se logrou êxito em alcançar a autoria delitiva. Conforme determina o Marco Civil
da Internet, o provedor de aplicação possui o prazo de 06 (seis) meses para manter os registros
de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança (v. art. 15
da  Lei  n.  12965/2014).  Ora,  apenas  com  os  IPs  de  acesso,  informados  pelo  provedor  de
aplicação, seria possível obter, junto ao provedor de conexão, os dados cadastrais capazes de
identificar o usuário investigado. Por sua vez, os provedores de conexão possuem o dever de
armazenar  os  dados  de  registro  por  apenas  1  (um)  ano,  nos  termos  do  art.  13  da  Lei  n.
12965/2014).  Assim,  frente  a  antiguidade  dos  fatos,  torna-se  inócua  a  continuidade  das
investigações'. Discordância da Juíza Federal, sob os seguintes fundamentos: 'No que se refere
ao lapso temporal decorrido desde a divulgação do conteúdo proscrito, observo que os marcos
temporais indicados na promoção de arquivamento referem-se, apenas, às empresas nacionais.
Quanto ao pedido à Microsoft Informática Ltda. relativo aos dados cadastrais do perfil mantido no
programa Skype, verifico não ter sido observado o procedimento próprio à cooperação jurídica
internacional, possível motivo pelo qual não houve resposta'. 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.
Assiste razão à Procuradora da República. Observa-se que a empresa Facebook comunicou que
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a  referida  conta  foi  deletada,  não  havendo  dados  a  serem disponibilizados.  A Microsoft  não
forneceu dados do perfil investigado no programa Skype. A Sulake Corporation, responsável pelo
jogo utilizado pela adolescente e pelo investigado, informou não constar, em seu banco de dados
referente ao site o usuário indicado. Nesse contexto, diante do longo lapso temporal já decorrido
(mais de 7 anos), não se vislumbra outras diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou
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).

024. Expediente: JF/SP-5002696-14.2022.4.03.6181-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 3331/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
241-A DA LEI 8.069/90. AUTOS REMETIDOS À 2ª CÂMARA PARA FINS DO ART. 28 DO CPP C/
C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  MÍNIMAS.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para
apurar o crime previsto no artigo 241-A da Lei 8.069/90. 2. A noticiante encaminhou, via e-mail,
uma mensagem à Polícia Federal de que um grupo de pornografia infantil estaria utilizando a rede
social  Facebook,  para  compartilhar  e  divulgar  imagens  com  pornografia  infanto-juvenil.  A
noticiante anexou à mensagem alguns links referentes ao grupo e de um suposto perfil brasileiro
que teria  se comunicado como grupo e solicitado material  pornográfico.  Não foram anexados
prints destes fatos.  3.  O Departamento de Polícia Federal  encaminhou, via e-mail,  resposta à
noticiante solicitando esclarecimentos adicionais sobre os prováveis responsáveis pelas condutas,
salientando a necessidade de prints das imagens ilícitas divulgadas para estabelecer a relação de
publicação com as pessoas apontadas como responsáveis pelas condutas para comprovação de
materialidade  delitiva  e  indícios  de  autoria  do  crime  previsto  no  artigo  241-A do  Estatuto  da
Criança e do Adolescente. 4. A noticiante, em resposta, disse que o referido grupo havia sido
retirado do ar e que não possuía prints das imagens publicadas ou dos perfis participantes do
referido grupo. 5. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento considerando
que 'analisando os fatos descritos pela informante, não se observa a comprovação da publicação,
disponibilização ou transmissão, pela internet, de cenas de nudez ou sexo explícito envolvendo
crianças e adolescentes. O referido grupo onde ocorreriam tais publicações não está maias ativo.
Não há, portanto, indícios da prática de crime de competência da Justiça Federal e tampouco se
pode entender  caracterizado  outro  delito  previsto  no  Estatuto  da  Criança  ou  Adolescente  ou
Código Penal. Por fim, a polícia civil do estado de São Paulo foi informada a respeito dos fatos
para  a  adoção  das  medidas  cabíveis'.  6.  Discordância  do  Juiz  Federal,  sob  os  seguintes
fundamentos: "Muito embora a notícia não tenha sido acompanhada de registros de imagens e
vídeos,  o  noticiante  apresentou  uma  séria  de  endereços/URLs  alegando  que  se  trataria  de
divulgação  de pornografia  infantil.  É  certo  que  a apresentação do conteúdo em si  na notícia
facilitaria a instauração da investigação. Entretanto não é razoável exigir-se dos cidadãos que,
além de testemunhar a divulgação de pedofilia, ainda realizem registros do conteúdo pornográfico.
Observe-se que esse tema é extremamente sensível, eis que a mesma pessoa, ao registrar o
conteúdo de pornografia infantil  para efetuar uma notícia, está ao mesmo tempo praticando a
conduta descrita  no artigo 241-B da Lei  n.  8.069/90.  Ainda que  o caso  seja  de exclusão da
ilicitude, nenhuma pessoa normal desejaria que sequer fosse cogitado que ela tenha guardado
esse material com a finalidade de uso próprio. No caso concreto, o noticiante apresenta-se como
membro de um coletivo cibernético e relata que os diversos endereços/URLs foram identificados
por um grupo de pessoas. Se o registro do material em arquivos fosse exigência para todas as
investigações de crimes envolvendo pornografia infantil, o noticiante teria que receber o material
de seus colegas, bem como armazená-lo em seu próprio computador com a finalidade de reenviá-
lo para a autoridade policial. Se o volume do material for relevante, potencialmente trata-se de
inúmeros  arquivos  de  pornografia  infantil.  Se  alguém  na  casa  do  noticiante  acessasse  o
computador por qualquer motivo e se deparasse com esse material por equívoco, o noticiante
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poderia  ser  considerado  pedófilo  por  sua  própria  família,  amigos,  conviventes  etc.  O mesmo
poderia ocorrer com cada um de seus colegas que se propuseram a executar a tarefa de rastrear
casos de pornografia infantil na internet. Assim por lógica e prudência, não é razoável exigir de
todos os  noticiantes  que gravem registros  do  material  de  pornografia  infantil  referente  à  sua
notícia, notadamente se são cidadãos comuns que não exercem uma profissão relacionada à
apuração ou realização de denúncias dessa natureza. Nesse caso, seria necessário ao menos
uma  consulta  aos  endereços  apresentados,  para  análise  prévia  e  triagem  dos  dados.  Essa
providência deveria ser realizada por um setor técnico da autoridade policial  ou do Ministério
Público. Não é possível concluir pela inviabilidade plena da investigação sem esse tipo de triagem
preliminar  com  análise  de  dados  efetivamente  acessados  por  meio  de  endereços/URLs
apresentadas na notícia". 7. Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV,  da  LC  nº  75/93.  8.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos  autos.  9.  Assim,  somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  esclarecer  o
ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do
processo.  10.  No  caso  em exame,  nenhuma diligência  foi  realizada,  restando  evidenciada  a
necessidade da realização de diligências mínimas, conforme apontado pelo Juiz Federal, inclusive
para  melhoria  da  eficiência  e  efetividade  da  persecução  penal.  11.  Não  homologação  do
arquivamento. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a adoção das
medidas que entender cabíveis, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para tanto, por aplicação analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério
Público Federal. 

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

025. Expediente: JF-CPS-5016977-14.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3559/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO(S)  EXIGIDO(S)  PARA A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO  (CPP,  ART.  28-A,  CAPUT E  §  2,  II).  MEDIDA QUE  NÃO  SE
MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO
DO  CRIME.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA  CRIMINAL
HABITUAL/REITERADA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de
acusados pela prática dos crimes previstos no art. 299 (por duas vezes em concurso material) e
no 334, § 3°, c/c art. 29, todos do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o
acordo a K.R.R., F.P.O. e J.F., por considerar que a medida não se mostra necessária e suficiente
para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  havendo  elementos  probatórios  que  demonstram
possuírem conduta criminal habitual. Destacou que os referidos réus 'não preenchem os requisitos
subjetivos para o ANPP, uma vez que respondem a outras ações penais por fatos semelhantes,
tendo sido acusados em uma delas de integrarem uma organização criminosa dedicada à prática
reiterada de fraudes na importação de equinos'. 3. Interposição de recurso pela defesa de K.R.R.,
por entender estarem atendidos os requisitos para a celebração do ANPP. Encaminhamento dos
autos à 2ª CCR/MPF, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do  crime (CPP,  art.  28-A).  Além disso,  o  art.  28-A,  §2°,  II,  do CPP dispõe que  o
benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR/MPF firmou entendimento
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de que a presença de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento
do  acordo  de  não  persecução  penal  (Procedimento  n°  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão  de
Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°
770, de 25/05/2020). Nesse sentido, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em
curso  ou  procedimentos  administrativos  são  suficientes  para  caracterizar  a  contumácia,  a
habitualidade  ou  a  reiteração  delitiva,  que  implicam a  reprovabilidade  do  comportamento  do
agente (Procedimento n° 1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022,
unânime). 6. Ainda quanto à vedação prevista no art. 28-A, §2º, II, do CPP, importante registrar
que  esta  2ª  CCR/MPF  já  se  manifestou  no  sentido  de  que  o  simples  fato  de  o  crime  ser
continuado não inviabiliza a propositura do ANPP. Entretanto, considerou 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: Processo
n°  5052093-51.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  803,  de  22/03/2021,  unânime).  7.  No
presente caso, conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, 'incabível a proposta
de acordo de ANPP para K.R.R., F.P.O. e J.F.,  uma vez que foram denunciados nos autos nº
0009290-81.2013.403.6105  sob  a  acusação  de  integrarem  uma  organização  criminosa
transnacional  que  importou  fraudulentamente  dezenas  de  outros  equinos,  o  que  indica
habitualidade  criminosa,  situação  incompatível  com  o  ANPP.  Ademais,  a  dimensão  e  a
multiplicidade  de  delitos  imputados  aos  denunciados  naquele  e  neste  feito  demonstram,  a
princípio, que o ANPP é medida insuficiente para a prevenção e a repressão dos ilícitos' (sem grifo
no original). 8. Neste ponto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente
que "não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução
penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência
dos requisitos subjetivos  legais  necessários à  elaboração  do acordo,  de modo que este  não
atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto" (RHC 161.251 /
PR, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022). 9. Dessa forma, inviável o oferecimento de acordo de
não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II, do CPP, uma vez que, dadas as
circunstâncias  e  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  a  medida  não  se  mostra  necessária  e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, havendo nos autos elementos probatórios que
indicam conduta criminal habitual/reiterada.  10. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos
autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. João Daniel Rassi, OAB/SP Nº 156685, realizou sustentação oral.

026. Expediente: JF/MG-0025732-97.2019.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3589/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA NO OFERECIMENTO DO
ANPP PELO MPF.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL,  QUE ENCAMINHOU OS AUTOS À
2ªCCR/MPF,  DE  OFÍCIO,  POR APLICAÇÃO DO ART.  28  E  DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.
EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO
SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECURSO DO INVESTIGADO (CPP, ART. 28-A, §
14),  O  QUE  NÃO  SE  VERIFICOU  NO  CASO  CONCRETO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
REMESSA. 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. 334, § 1°, III, do CP. 2. O
Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo após o
recebimento da denúncia, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores. 3. Discordância do
Juiz Federal e remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, de ofício, com fundamento no art. 28 e no art.
28-A, § 14, ambos do CPP, para manifestação a respeito da possibilidade de celebração do ANPP.
4. O acordo de não persecução penal constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, o
investigado e o seu defensor (CPP, art. 28-A, § 3°). 5. Dessa forma, o art. 28-A, § 14, do CPP é
claro ao dispor que, na hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa
ao órgão superior somente ocorrerá a pedido da parte, como se observa da redação do referido
dispositivo:  'No caso de recusa,  por  parte  do Ministério  Público,  em propor o  acordo de não
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persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma
do art.  28  deste  Código'.  6.  No  caso  em análise,  não houve  recurso  da parte  contra  o  não
oferecimento do acordo pelo MPF. Assim, o caso é de não conhecimento da remessa, uma vez
que não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à
remessa ex oficio pelo juiz, sem recurso do investigado, tendo em vista a natureza negocial do
instituto e a existência de norma específica sobre o tema (CPP, art. 28-A, §14). 7. Precedente 2ª
CCR:  Processo  n°  5021526-42.2017.4.04.7000,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  788,  de
09/11/2020, unânime. 8. Não conhecimento da remessa e devolução dos autos à origem, para a
adoção das providências cabíveis.

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

027. Expediente: JF/MG-1031550-76.2020.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3607/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  (CPP,  ART.  28-A).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime
previsto no art. 342 do CP. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo
por  considerar  que  o  réu  'praticou  o  crime  de  falso  testemunho  em,  pelo  menos,  03  (três)
oportunidades  diversas,  isto  é,  em 15/03/2011,  01/04/2014  e  22/06/2016'.  3.  Interposição  de
recurso pela defesa, por entender que o acusado preenche os requisitos legais. Encaminhamento
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do  crime (CPP,  art.  28-A).  Além disso,  o  art.  28-A,  §2°,  II,  do CPP dispõe que  o
benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas. 5. No presente caso, a Procuradora da República oficiante ressaltou que o réu
'praticou o crime de falso testemunho em, pelo menos, 03 (três) oportunidades diversas, isto é, em
15/03/2011, 01/04/2014 e 22/06/2016 (ID nº 381090389, fls. 38/42; e Anexo nº 8, fl. 372). Embora
02 (dois) dos crimes em comento estejam prescritos (...), o número de infrações penais praticadas
pelo denunciado revela um padrão de comportamento recorrente e, assim, obsta a celebração do
ANPP nos termos do art. 28-A, §2º, inciso II, CPP, o qual prevê que o benefício não é cabível `se
houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional'.
Nestes termos, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, visto a reiterada ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a administração da Justiça'. 6. A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que 'não há ilegalidade na
recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante
do  Ministério  Público,  de  forma fundamentada,  constata  a  ausência  dos  requisitos  subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo,  de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto' (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado
em 10/05/2022). 7. Dessa forma, inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que, dadas as circunstâncias e as peculiaridades do
caso concreto, a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. 8. 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: JF-MOG-5002590- Voto: 3460/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  33ª
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70.2020.4.03.6133-APORD -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  MOGI
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
DO  ATO.  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. 171, § 3°, do CP. 2. Em 16/10/2020, em cota ao oferecimento da
denúncia, o membro do Ministério Público Federal deixou de oferecer o ANPP, consignando que
restou frustrada a tentativa de celebração do acordo em razão da inércia do investigado. 3. A
denúncia  foi  recebida  em  27/10/2020,  tendo  a  Defensoria  Pública  da  União  apresentado  a
resposta à acusação em 19/05/2021,  sem se manifestar  sobre o não oferecimento do ANPP.
Posteriormente, em 08/06/2022, peticionou solicitando a intimação do órgão ministerial para se
pronunciar sobre a possibilidade de acordo. 4. O Procurador da República oficiante se manifestou
no sentido de que a matéria relativa ao acordo está preclusa, ressaltando que a defesa não se
insurgiu contra a recusa do MPF na resposta à acusação ou em nenhuma das oportunidades
anteriores  que  teve  de  se  manifestar  nos  autos.  5.  Interposição  de  recurso  pela  defesa.
Encaminhamento  dos  autos  à  2ª  CCR,  para  fins  revisionais.  6.  No  presente  caso,  conforme
ressaltado  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  'Com  efeito,  quando  do  oferecimento  da
denúncia, este Parquet Federal  apontou de forma expressa as razões pelas quais deixara de
oferecer acordo de não persecução penal ao então denunciado, nos seguintes termos (...). Ocorre
que, devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação (ID 248076489), em que
não se insurgiu contra a recusa deste órgão ministerial em oferecer o ANPP, não manifestando
interesse  em eventual  revisão  do entendimento  nas  instâncias  superiores  do  MPF.  Aliás,  em
nenhuma das oportunidades anteriores que teve de se pronunciar nos autos, a defesa do réu
apresentou  contrariedade  à  recusa  ministerial.  O  que  se  vê,  portanto,  é  que  e  se  operou  a
preclusão temporal  referente  ao tema,  porquanto  a  defesa do  acusado deixou  de apresentar
impugnação específica sobre a matéria nos autos.' 7. O § 14 do art. 28-A do CPP prevê de forma
clara que, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o ANPP, o investigado
poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP. Se a defesa
não faz uso da faculdade legal que lhe foi concedida na primeira oportunidade de se manifestar
nos autos, há, por lógica, a preclusão da matéria, como ocorre, em regra, em todo ordenamento
processual.  8.  Ressalta-se,  ainda,  que  não  é  razoável  permitir  que  a  defesa,  regularmente
intimada, seja beneficiada em sucessivas oportunidades para se manifestar sobre matéria que
deixou de se opor no momento processual adequado, sob pena de submeter o processo a uma
contramarcha indesejável. 9. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal no
caso concreto, em razão da preclusão. 10. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

029. Expediente: JF/PE-0817751-53.2019.4.05.8300-
ACPORD - Eletrônico 

Voto: 3441/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  (CPP,  ART.  28-A).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor da ré S.C. de M.M. (e outros)
pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante
considerou não ser possível o oferecimento do acordo após o recebimento da denúncia, conforme
entendimento dos Tribunais Superiores. Ressaltou, ainda, que não houve a confissão formal e
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circunstancial da infração penal e que a medida não se mostra necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa da ré S.C. de M.M., por
entender estarem preenchidos os requisitos para a celebração do ANPP. Encaminhamento dos
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, cumpre observar
que a 2ª CCR possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso
da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018
das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (revisada e ampliada). Ressalte-se que a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021, unânime. 5. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal,
observa-se que não há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz parte
dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado
e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das
2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado
e  a  seu  advogado,  apresentando  as  respectivas  cláusulas  e  deixando  claro  que  o  acordo
pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração.' 6. No entanto, um dos requisitos para
o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do  crime (CPP,  art.  28-A).  Além disso,  o  art.  28-A,  §2°,  II,  do CPP dispõe que  o
benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais  pretéritas.  7.  No  presente  caso,  conforme  ressaltado  pela  Procuradora  da  República
oficiante "a exordial acusatória aponta que a ré S.C. de M.M., pessoalmente e por intermédio da
empresa  V.M.  e  D.  Ltda.,  foi  a  principal  beneficiária  dos  recursos  desviados,  por  serviços
supostamente prestados para o aludido convênio.  Neste sentido,  em complexo esquema que
envolveu a falsificação de notas fiscais e a obtenção de convênio de forma ilícita com o Poder
Público,  a  ré  S.C.  de  M.M.,  além  de  ter  angariado  recursos  da  ordem  de  R$  466.320,00
(quatrocentos e sessenta e seis mil e trezentos e vinte reais) por meio da pessoa jurídica V.M.
Ltda., também recebeu o montante de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais) como
pessoa física, totalizando o expressivo valor de R$ 553.120,00 (quinhentos e cinquenta e três mil
e cento e vinte reais). Neste sentido, diante da articulação e da complexidade do delito em voga,
cujo  intento  consistia,  ao  final,  na  obtenção  de  vantagem  ilícita  mediante  ardil  e  meios
fraudulentos, este órgão ministerial verifica que a propositura de acordo de não persecução é
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado." 8. A Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que "não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de
forma  fundamentada,  constata  a  ausência  dos  requisitos  subjetivos  legais  necessários  à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência
em face do caso concreto" (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022). 9. Dessa
forma, inviável  o oferecimento de acordo de não persecução penal,  nos termos do art.  28-A,
caput, do CPP, uma vez que, dadas as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, a
medida  não se  mostra  necessária  e  suficiente  para a  reprovação e prevenção do crime.  10.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

030. Expediente: JF/PR/CAS-5001165-
74.2022.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3387/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal. Recusa no oferecimento de ANPP e de suspensão
condicional  do  processo  pelo  MPF.  Interposição  de  recurso  pela  defesa,  requerendo
especificamente a propositura do sursis processual. Remessa dos autos à 2ªCCR/MPF. Atribuição
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revisional da 2ª Câmara limitada. Inexistência de discordância judicial com relação à negativa de
suspensão  condicional  do  processo.  Precedentes  do  CIMPF  e  da  2ª  CCR/MPF.  Não
conhecimento da remessa.

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

031. Expediente: JF/PR/CAS-5004968-
04.2022.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3560/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14,
DO  CPP.  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  OU  PROFISSIONAL  NÃO
DEMONSTRADA,  NO  CASO  CONCRETO.  EXISTÊNCIA  DE  REGISTROS  POSTERIORES.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, IV, do CP. 2. O Procurador da
República  oficiante  considerou  não  ser  possível  o  oferecimento  do  acordo  ressaltando  que
'Consoante se verifica do quadro abaixo, há, em desfavor do denunciado (in casu, registros com
base  no  CNPJ  de  empresa  cujo  acusado  é  o  responsável  legal),  o  registro  de  outros
procedimentos  administrativos  instaurados  em  razão  de  fatos  similares  ao  presente,
demonstrando que E. possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional e que eventual
Acordo de Não Persecução Penal seria insuficiente à reprovação e prevenção do crime, à luz do
que dispõe artigo 28-A do CPP'.  3.  Interposição de recurso pela defesa,  consignando que os
demais  registros  em  nome  do  acusado  são  posteriores  aos  fatos  ora  analisados.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A,
§ 2°, II, do CPP estabelece que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o agente reincidente ou
se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, entretanto, de acordo com as
informações contidas nos autos (oriundas de consulta ao Sistema COMPROT), verifica-se que as
outras apreensões registradas em nome do denunciado ocorreram em datas posteriores ao fato
objeto destes autos (praticado em 23/06/2021). Dessa forma, na hipótese específica dos autos e
considerando as peculiaridades do caso concreto, os referidos registros posteriores, por si sós,
não indicam conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP.
6. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5012241-20.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781,
de 21/09/2020, unânime. 7. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para
(re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto.

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).

032. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5039334-
84.2022.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 3612/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  (CPP,  ART.  28-A).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do
crime previsto no art.  35 c/c art.  40, I,  da Lei n° 11.343/06. 2. Os Procuradores da República
oficiantes se manifestaram no sentido de que 'Dada a gravidade dos crimes perpetrados, assim
como envolvimento dos denunciados em outras condutas a serem descritas em novas ações
penais,  ressalta-se  não  haver  a  presença  dos  requisitos  para  a  oferta  de  Acordo  de  Não
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Persecução Penal e de Proposta de Suspensão Condicional do Processo'.  3.  Interposição de
recurso pela defesa de L.G.R.L.  e de J.S.G.R., por entender que os acusados preenchem os
requisitos legais para a celebração do ANPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR/MPF, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que
a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-
A). Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser
o  investigado  reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente
caso,  consta  da  denúncia  que  os  réus  L.G.R.L.,  J.S.G.R.  e  outros  'todos  voluntariamente  e
conscientes  da  reprovabilidade  das  suas  condutas,  associaram-se,  de  forma organizada  com
hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do delito de tráfico internacional de drogas, tipificado
no art.  33 c/c art.  40,  I,  ambos da Lei nº 11.343/2006, integrando o GRUPO R.P.,  grupo que
compõe uma grande e complexa Organização Criminosa Transnacional para a prática dos mais
diversos crimes, especialmente o tráfico de drogas'. Ainda de acordo com a peça acusatória, os
denunciados L.G.R.L., J.S.G.R. e outros 'participaram, juntamente com integrantes do Grupo R.P.
(M.C.  e  M.A.A.)  da  tentativa  de  exportação  de  690  kgs  de  cocaína  pela  empresa  A.C.M.  à
empresa M.-T.G. com sede em Hamburgo, Alemanha'. 6. A Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça decidiu recentemente que 'não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de
acordo  de  não  persecução  penal  quando  o  representante  do  Ministério  Público,  de  forma
fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do
acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do
caso  concreto'  (RHC 161.251  /  PR,  Quinta  Turma,  julgado  em 10/05/2022).  7.  Dessa  forma,
inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do
CPP, uma vez que, dadas as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, a medida não
se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. 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/PR/CUR-IANPP-5042662-
22.2022.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 3606/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
NECESSÁRIA  E  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos
crimes previstos no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (na forma do art. 71 do CP) e no art. 241-B da
Lei  n°  8.069/90,  em  concurso  material  de  crimes  (CP,  art.  69).  Posse,  armazenamento  e
compartilhamento, por meio da rede mundial de computadores, de fotografias e vídeos contendo
cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 2. O Procurador da
República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas dos
crimes imputados ao réu supera o limite previsto no art.  28-A do CPP (inferior a 04 anos). 3.
Interposição de recurso pela defesa, por entender que o acusado atende aos requisitos legais
para a celebração do ANPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR/MPF, com fundamento no art.
28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP,
cumpre  observar  que  esta  2ª  CCR/MPF 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-
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19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente
caso, o autor dos fatos foi  denunciado pela prática do crime previsto no art.  241-A da Lei  n°
8.069/90, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03 anos de reclusão, que exasperada
pela fração mínima de 1/6 da continuidade delitiva, resulta em um total de 03 anos e 06 meses de
reclusão. De igual  forma, foi  denunciado também pelo crime previsto no art.  241-B da Lei  n°
8.069/90, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 01 ano de reclusão. Verifica-se, portanto,
que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da denúncia alcança o patamar de 04 anos e
06 meses, superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 6.
Além do mais,  esta 2ª Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP em situações
semelhantes  envolvendo  o  crime previsto  no  art.  241-A (e/ou  seguintes)  da  Lei  n°  8.069/90,
ressaltando que 'A Constituição Federal prevê que a `lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º). Verifica-se, no caso concreto, que a
gravidade da conduta, consubstanciada na posse, armazenamento e disponibilização de diversos
arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da
propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime,
requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos
na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção
do crime, tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha
com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes
praticados  contra  a  mulher  em razão  do  sexo  feminino'.  Precedente:  Processo  n°  1018877-
51.2020.4.01.3800,  Sessão  de  Revisão  n°  822,  de  13/09/2021,  unânime.  7.  Inviabilidade  do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que
não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 8. Prosseguimento
da ação penal.  Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências
cabíveis.

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

034. Expediente: JF/PR/CUR-5040036-
30.2022.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 3562/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  OFERECIMENTO DO ACORDO
PELO MPF.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL,  EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO DO
REQUISITO LEGAL DA CONFISSÃO NA PROPOSTA DO ANPP. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR.
O  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP  PREVÊ  A REMESSA DOS  AUTOS  AO  ÓRGÃO  SUPERIOR
SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR
O ANPP. CASO EM QUE O ACORDO FOI OFERTADO. EVENTUAL NÃO ATENDIMENTO A
REQUISITO  LEGAL  NO  TERMO  DO  ACORDO  A  SER  VERIFICADO  NA  FASE  DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 28-A, §§ 5° E 7°, DO CPP. NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334,
§ 1°, III c/c art. 71, ambos do CP. 2. Ao oferecer a denúncia, o Procurador da República oficiante
apresentou também proposta de ANPP (deixando de condicionar o acordo à confissão prevista no
art. 28-A do CPP, por entender que a referida exigência legal afrontaria o direito constitucional ao
silêncio, oriundo do princípio que veda a autoincriminação) e requereu a intimação do réu para
que se manifeste sobre os seus termos, bem como a suspensão da ação penal até eventual
homologação  judicial  ou  rejeição  do  referido  benefício.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  se
manifestou no seguinte sentido: 'o artigo 28-A do CPP prevê como pressuposto para a celebração
do acordo que o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática da infração penal.
Todavia,  o Procurador da República oficiante entende que o acordo não está  condicionado a
exigida  legal  pois  `afronta  diretamente  o  direito  constitucional  ao  silêncio  (CF,  art.  5º,  LXIII),
oriundo do princípio que veda a autoincriminação' (ev. 1.3). Assim, considerando a recusa, por
entendimento pessoal, no atendimento do requisito legal por parte do Procurador, remetam-se os
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para deliberação'. 4. Envio dos autos à 2ª
CCR/MPF, para fins revisionais. 5. De início, cumpre observar que o art.  28-A, § 14, do CPP
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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. Além disso, o
referido dispositivo legal dispõe que na hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do
ANPP, a remessa ao órgão superior somente ocorrerá a pedido da parte, verbis: '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. No caso em análise, entretanto, verifica-se que o Procurador da República oficiante
efetivamente propôs o ANPP ao acusado,  inexistindo,  assim,  matéria  a ser  revisada por  este
Colegiado. 7. Entendimento firmado de que não é cabível o envio dos autos para análise da 2ª
CCR/MPF quando o acordo de não persecução penal foi efetivamente oferecido pelo membro do
Ministério  Público Federal,  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 propô-lo.  8.  Oportuno
registrar, no entanto, que o art. 28-A, § 5°, do CPP dispõe que "Se o juiz considerar inadequadas,
insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá
os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância
do investigado e seu defensor". Já o § 7° do referido artigo prevê que "O juiz poderá recusar
homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5º deste artigo". Dessa forma, caso verificado o não atendimento a
algum dos requisitos legais (como o da confissão formal e circunstancial expressamente previsto
no art. 28-A, caput, do CPP), poderá o Juiz, no momento adequado, devolver os autos ao membro
do MPF para que reformule a proposta ou, ainda, recusar a sua homologação, caso não realizada
a devida adequação. 9. Não conhecimento da remessa e devolução dos autos à origem, para as
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).

035. Expediente: JF/PSA-0000242-43.2019.4.01.3810-
APN - Eletrônico 

Voto: 3347/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em face de acusado(s) pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP.
2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo
após  o  recebimento  da  denúncia,  conforme  entendimento  dos  Tribunais  Superiores.  3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que
foi  revisada  e  ampliada  a  partir  da edição  da Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no item 8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e 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-
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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).

036. Expediente: JF/PSA-0001635-03.2019.4.01.3810-
APN - Eletrônico 

Voto: 3346/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em face de acusadas pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP.
2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo
após  o  recebimento  da  denúncia,  conforme  entendimento  dos  Tribunais  Superiores.  3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que
foi  revisada  e  ampliada  a  partir  da edição  da Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no item 8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e 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).

037. Expediente: JF-RJ-5001708-30.2020.4.02.5101-
AP - Eletrônico 

Voto: 3610/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  (CPP,  ART.  28-A).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos
crimes previstos nos arts. 304 e 171, ambos do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.
2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que, em razão
da gravidade em concreto  do(s)  crime(s),  a medida não seria  suficiente  para a reprovação e
prevenção das infrações penais praticadas. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender
que  o  acusado  preenche  os  requisitos  legais.  Encaminhamento  dos  autos  à  2ª  CCR,  com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que
a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-
A). Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser
o  investigado  reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente
caso,  o  Procurador  da  República  oficiante  ressaltou  que  'em  que  pese  as  penas  mínimas
cominadas aos delitos, há que se ressaltar as circunstâncias em que foram cometidos. Segundo
relatado, no dia 11 de dezembro de 2018, o denunciado preencheu proposta de obtenção de
empréstimo no valor de R$ 45.088,05 (quarenta e cinco mil e oitenta e oito reais e cinco centavos)
junto à S.F com documentação espúria, tendo como destino de depósito do valor a conta aberta
na CEF, agência de Madureira. Após a aprovação, o valor foi depositado na conta 'bancária e P.R.,
em 24  de  dezembro  de 2018,  tentou  sacar  toda  quantia,  mas só  logrou  êxito  em retirar  R$
5.000,00 (cinco mil reais). No dia 26 de dezembro de 2018, o demandado retornou à agência, mas
a funcionaria da CEF percebeu que o acusado não era L.S.T., acionando os policiais. Em sede
policial,  P.R.  afirmou  que  escondeu  um pendrive  contendo  diversos  espelhos  de  instituições
financeiras, bem como documentos e comprovantes de residência falsos, em sua residência. Após
diligências, os policiais encontraram, além de documentos, uma arma de fogo municiada (revolver
Rossl, calibre 38), sem que o acusado tivesse autorização para a sua posse. Portanto, em razão
da 'gravidade em concreto do crime, entende este órgão ministerial que eventual acordo de não
persecução  penal  (ANPP)  não  seria  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  dos  crimes
praticados (artigo 28-A, caput, do CPP). Diante de todo o exposto, considerando tanto o contexto
fático em que se desenvolveram os delitos imputados, 'em como o entendimento respaldado pela
jurisprudência do STJ, não resta outra conclusão senão no sentido do não cabimento do acordo
de  não  persecução  penal'.  6.  A  Quinta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu
recentemente que 'não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não
persecução  penal  quando  o  representante  do  Ministério  Público,  de  forma  fundamentada,
constata  a  ausência  dos  requisitos subjetivos  legais  necessários  à  elaboração  do acordo,  de
modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto'
(RHC  161.251  /  PR,  Quinta  Turma,  julgado  em  10/05/2022).  7.  Dessa  forma,  inviável  o
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma
vez que, dadas as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, a medida não se mostra
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8.  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).

038. Expediente: JF-SJC-5003456-37.2021.4.03.6103-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3564/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  3ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
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DO CPP. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de
acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 298 e 304, em concurso material, c/c o art.
29,  todos  do  CP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  por
considerar caracterizada a conduta profissional dos agentes, pois utilizaram-se de suas profissões
para a prática do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa de A. de S.M.N., por entender que
os requisitos para a celebração do ANPP estão presentes. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP,
art.  28-A).  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  em análise,  consta  dos  autos  que  no  dia  20/01/2016,  o  ora  denunciado  A.  de  S.M.N.,
atuando como despachante aduaneiro e procurador de determinada empresa, agiu de forma ilegal
ao apresentar à Receita Federal documento falso, consistente em balancete analítico relativo à
situação  financeira  da  referida  pessoa  jurídica  em 31/12/2015,  para  instruir  requerimento  de
revisão de habilitação junto ao SISCOMEX, sendo que os dados que constavam no balancete
analítico foram informados por L.A.M., administrador informal da empresa. 6. O fato de o réu ter
praticado o crime utilizando-se de sua profissão (ou no exercício dela) não demonstra, por si só,
ser o acordo de não persecução penal insuficiente para a reprovação e prevenção da infração
penal  imputada.  Também  não  se  verifica,  em  princípio,  gravidade  exacerbada  da  conduta
examinada nestes autos, apta a obstaculizar o oferecimento do ANPP. 7. Necessidade de retorno
dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela
2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo,
no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao proceder à referida
(re)análise constate a ausência de algum dos requisitos exigidos ou a incidência de alguma das
vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do ANPP.

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

039. Expediente: JF/SP-0013772-96.2017.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3543/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO
NO CURSO DA AÇÃO PENAL.  ORIENTAÇÃO CONJUNTA N°  03/2018 -  2ª,  4ª  E 5ª  CCR's.
ENUNCIADO  Nº  98  DA  2ª  CCR.  NECESSIDADE  DE  (RE)ANÁLISE  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de acusado pela prática
dos crimes previstos no art. 171, § 3° c/c o art. 14, II e no art. 304 c/c o art. 297, todos do CP. 2. O
Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo após o
recebimento da denúncia, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, bem como em razão
da ausência de confissão formal e circunstanciada da infração penal. 3. Interposição de recurso
pela defesa, por entender ser possível a celebração do ANPP no caso concreto. 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
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oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos
do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução
da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional  ao
deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com
sentença  ou  acórdão  após a  vigência  da  Lei  nº  13.964/2019,  uma vez  oferecido  o  ANPP e
recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral
da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem
aplicação `imediata'  (rectius:  eficácia  retrospectiva)  a processos que estavam em andamento,
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Precedente do CIMPF
no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,
em 18/08/2021, unânime. 8. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal,
observa-se que não há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz parte
dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado
e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das
2ª, 4ª e 5ª 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.' 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. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao proceder à referida (re)análise
constate a ausência de algum dos requisitos exigidos ou a incidência de alguma das vedações
previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do ANPP.

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

040. Expediente: JF/SP-5003452-28.2019.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3584/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  (CPP,  ART.  28-A).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do
crime previsto no art. 1°, § 1°, I e II, da Lei n° 9.613/98. 2. A Procuradora da República oficiante,
em sua última manifestação sobre o ANPP, destacou que 'Após considerar as circunstancias do
presente caso concreto, e a conduta de C.M.S.M., entendo que o réu não preenche todos os
requisitos que autorizam a celebração do acordo. Com efeito, conforme narrado na denúncia, o
réu teve participação ativa e reiterada nas condutas de fraude e lavagem de dinheiro que deram
ensejo à presente ação penal'. 3. Interposição de recurso pela defesa de C.M.S.M., por entender
que a conduta criminosa atribuída ao referido réu foi mínima. Encaminhamento dos autos à 2ª
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
(CPP, art. 28-A). Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na
hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No
presente caso,  a Procuradora da República  oficiante,  ao (re)analisar  a conduta específica  do
acusado, ressaltou que 'In casu, o réu C.M.S.M. teve participação destacada nos fatos que são
objeto  da denúncia.  (...)  Assim,  as  características  das  condutas que  lhes  são  imputadas não
atendem, no entendimento desta subscritora, a exigência de que a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal seja suficiente a reprovação e a prevenção do crime. Verifique-se que a letra
da lei exige que o ANPP seja suficiente para a reprovação e a prevenção do crime; são requisitos
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cumulativos e não alternativos.  Ora, o réu não só teve participação reiterada no esquema de
fraudes  e  lavagem,  como  foi  apontado  nas  investigações  como  a  pessoa  que  providenciou
documentos falsos para algumas das fraudes no financiamento construcard (ID 64747980, fls.
19/20), e, também, tinha participação nos valores pagos para o esquema de corrupção na CEF,
funcionando, em tese, como integrante permanente de um dos núcleos do grupo criminoso'. 6. A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que 'não há ilegalidade na
recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante
do  Ministério  Público,  de  forma fundamentada,  constata  a  ausência  dos  requisitos  subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo,  de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto' (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado
em 10/05/2022). 7. Dessa forma, inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que, dadas as circunstâncias e as peculiaridades do
caso concreto, a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. 8. Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

041. Expediente: 1.00.000.012123/2022-51  –
Eletrônico
(0009364-40.2019.4.01.3500) 

Voto: 2673/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Execução  de  multa  criminal.  Requerimento  pelo  membro  do
Ministério Público Federal de encaminhamento de cópias dos autos à Procuradoria da Fazenda
Nacional, com o objetivo de promover a execução fiscal. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF, por aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC n° 75/93. Não
conhecimento da remessa.

Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista pelo não
conhecimento da remessa, acompanhando o relator. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa, nos termos do voto do relator.

042. Expediente: 1.16.000.002553/2022-03 - Eletrônico Voto: 3313/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO  DE ATRIBUIÇÕES.  CRIME DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334)  E/OU
CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  APREENSÃO  DE  MERCADORIAS  ESTRANGEIRAS
IMPORTADAS  IRREGULARMENTE,  EM  PODER  DO  PRÓPRIO  INVESTIGADO  (BAGAGEM
ACOMPANHADA). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª
CCR.  COMPETÊNCIA  FIXADA  PELO  LOCAL  DA  APREENSÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO
PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  SUSCITADO.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  em  que  é  relatada  a  suposta  prática  do  crime  de
descaminho  (CP,  art.  334)  e/ou  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Consta  dos  autos  que,  em
29/07/2021, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília  de um voo procedente de
Portugal,  foram apreendidas em poder do investigado D.G.T.F. doze armas de fogo que trazia
consigo  em  sua  bagagem  acompanhada  como  se  fossem  para  uso  próprio,  mas  que,
posteriormente,  verificou-se que seriam destinadas a terceiros.  2.  O Procurador da República
oficiante na PR/DF promoveu o declínio de atribuições à PR/GO, ao argumento, em síntese, de
que o(s) envolvido(s) possui(em) domicílio no Estado de Goiás. 3. O Procurador da República
com atuação na PR/GO, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por
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considerar que a persecução criminal é de atribuição da PR/DF, local onde os bens importados
irregularmente foram apreendidos pessoalmente em poder do investigado D.G.T.F.. 4. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF, para fins do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Em princípio, o lugar da
infração é a regra para definir a competência territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I), sendo que e
o domicílio ou residência do réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). 6. De acordo com
a Súmula nº 151 do STJ, 'a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando
ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal  do lugar da apreensão dos bens'.
Nessa linha, a 2ª CCR/MPF aprovou o Enunciado nº 54, segundo o qual 'A atribuição de membro
do  MPF  para  persecução  penal  do  crime  de  descaminho  é  definida  pelo  local  onde  as
mercadorias  foram  apreendidas,  pois  ali  consuma-se  o  crime.  (Excepciona-se  os  casos  de
comércio eletrônico - Incluído pela 175ª Sessão de Coordenação, de 25/11/2019)'. 7. Na hipótese
em  análise,  conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  suscitante  'A  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF, por meio de seu Enunciado nº 95, excepcionou a aplicação da
Súmula 151 do STJ, quando o crime de contrabando ou descaminho ocorrer por via postal, ou
seja, resultante de comércio eletrônico. Ocorre que os fatos em apreço não se subsomem às
hipóteses previstas no sobredito enunciado, haja vista não se tratar de crime de contrabando
praticado por meio postal ou resultante de comércio eletrônico, mas, sim, de apreensão de bens
realizada pela Receita Federal do Brasil, nos exatos termos vazados na Súmula 151 do STJ, que
deve  ser  aplicada  ao  caso  dos  autos.  (...)  Por  outro  lado,  também não  há  que  se  falar  em
facilidade  de  colheita  de  provas  no  Estado  de  Goiás,  visto  que  todos  os  documentos  e
testemunhas (auditores fiscais da Receita Federal, p. ex.) estão vinculados ao Distrito Federal,
onde foi instaurada a Representação Fiscal para Fins Penais e onde fica o domicílio da maioria
das testemunhas. Nessa ordem de ideias, o declínio para o foro de domicílio do indiciado, não
atende,  também,  aos  pressupostos  contidos  na  exposição  de  motivos,  que  deu  origem  à
orientação 41 dessa 2ª CCR, pois, o espírito dessa orientação é no sentido de facilitar a coleta
das provas, assegurando a duração razoável do processo, de modo a contribuir na efetividade da
persecução penal.' (Grifo no original) 8. De fato, o entendimento disposto no Enunciado nº 951 da
2ª CCR do MPF é aplicável nos casos em que a importação ou exportação irregular ocorre por via
postal  ou  é  resultante  de  comércio  eletrônico  e  a  mercadoria  é  apreendida  quando está  em
trânsito, em local distante da sede ou domicílio do importador ou exportador (autor do crime), mas
não no caso de flagrante e/ou apreensão da mercadoria em poder do próprio investigado quando
este realiza pessoalmente o transporte em sua bagagem, como ocorre no presente caso, hipótese
na qual se aplica os precedentes que motivaram a Súmula nº 151 do STJ. 9. Conhecimento do
conflito  negativo de atribuições.  No mérito,  fixação da atribuição do Procurador da República
suscitado (PR/DF),  local  onde foram apreendidas as mercadorias pessoalmente em poder do
próprio investigado, para prosseguir nas investigações.

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

043. Expediente: 1.34.001.005819/2022-33 - Eletrônico Voto: 3078/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação para Fins Penais formulada pela Receita
Federal do Brasil, em virtude de vício, possível fraude, em inscrição do NI-CNP de determinada
empresa privada. A declaração de nulidade do CNPJ foi requerida pelo próprio interessado, que
tomou conhecimento acerca da existência da empresa, registrada indevidamente em seu nome,
ao emitir guia para pagamento de contribuição ao INSS. Considerando as informações, a RFB
procedeu a nulidade do NI-CNPJ indicado, por considerar que ocorreu vício e, em tese, o crime de
falsificação de documento público, aparentemente sem a participação da pessoa física noticiante
que denunciou a situação. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual sob
o fundamento de que 'a  mera circunstância  do  órgão expedidor  (Ministério  da Economia)  do
documento irregularmente emitido (CNPJ) ser federal não é suficiente para atrair a competência
para o Justiça Federal'. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). Na hipótese, a ausência
de prejuízo  financeiro  eventualmente  suportado pela  União não se mostra  determinante  para
afastar a atribuição para investigação dos fatos. Os indícios de uso de documento falso perante a
RFB (órgão da União) atenta diretamente contra os seus serviços e os seus interesses (art. 109,
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inciso IV, da CF). Importante frisar que este caso não trata de uso de documento falso perante
Junta Comercial ou instituição privada, ou mesmo de apreensão de documento materialmente
falso  em  poder  de  particular  emitido  por  órgão  federal  (onde  a  jurisprudência  entende  pela
competência da Justiça Estadual);  esta apuração se refere ao crime de falsidade documental
perpetrado em sistema de dados do governo federal, sendo este o sujeito passivo do crime em
questão.  Precedentes  da  2ª  CCR  em  casos  análogos:  1.34.001.005241/2022-15  e
1.34.001.005211/2022-17, ambos na 855ª Sessão de Revisão, de 08/08/2022, por unanimidade.
Atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Não homologação
do declínio de atribuições. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a
adoção das medidas que entender pertinentes, propondo, se entender cabível, o acordo de não
persecução  penal,  nos  termos  do  art.  28-A do  CPP.  Faculta-se  ao  Procurador  da  República
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  conforme  estabelece  o  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

044. Expediente: 1.34.001.007613/2022-48 - Eletrônico Voto: 3537/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação para Fins Penais formulada pela Receita
Federal do Brasil, em virtude de vício, possível fraude, em inscrição do NI-CNP de determinada
empresa privada. A declaração de nulidade do CNPJ foi requerida pela própria interessada, que
tomou conhecimento acerca da existência da empresa, registrada indevidamente em seu nome,
ao fazer uma pesquisa pelo seu nome na internet. Considerando as informações, a RFB procedeu
a  nulidade  do  NI-CNPJ  indicado,  por  considerar  que  ocorreu  vício  e,  em  tese,  o  crime  de
falsificação de documento público, aparentemente sem a participação da pessoa física noticiante
que denunciou a situação. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual sob
o fundamento de que 'a  mera circunstância  do  órgão expedidor  (Ministério  da Economia)  do
documento irregularmente emitido (CNPJ) ser federal não é suficiente para atrair a competência
para o Justiça Federal'. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). Na hipótese, a ausência
de prejuízo  financeiro  eventualmente  suportado pela  União não se mostra  determinante  para
afastar a atribuição para investigação dos fatos. Os indícios de uso de documento falso perante a
RFB (órgão da União) atenta diretamente contra os seus serviços e os seus interesses (art. 109,
inciso IV, da CF). Importante frisar que este caso não trata de uso de documento falso perante
Junta Comercial ou instituição privada, ou mesmo de apreensão de documento materialmente
falso  em  poder  de  particular  emitido  por  órgão  federal  (onde  a  jurisprudência  entende  pela
competência da Justiça Estadual);  esta apuração se refere ao crime de falsidade documental
perpetrado em sistema de dados do governo federal, sendo este o sujeito passivo do crime em
questão.  Precedentes  da  2ª  CCR  em  casos  análogos:  1.34.001.005241/2022-15  e
1.34.001.005211/2022-17, ambos na 855ª Sessão de Revisão, de 08/08/2022, por unanimidade.
Atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Não homologação
do declínio de atribuições. Devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, com a
adoção das medidas que entender pertinentes, propondo, se entender cabível, o acordo de não
persecução  penal,  nos  termos  do  art.  28-A do  CPP.  Faculta-se  ao  Procurador  da  República
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  conforme  estabelece  o  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

045. Expediente: 1.25.003.006241/2022-21 - Eletrônico Voto: 3704/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

31/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do
Código Penal,  decorrente da apreensão de 141 (cento e quarenta e  um) cigarros eletrônicos
descartáveis  na  posse  do  investigado,  após  abordagem realizada  no  Setor  de  Bagagem do
Aeroporto  Internacional  de  Foz  do  Iguaçu/PR.  Os  bens  apreendidos  foram avaliados  em R$
2.938,44  e  os  tributos  evadidos  (II  +  IPI)  foram estimados em R$ 681,72.  O Procurador  da
República oficiante entendeu que o caso se amolda, por analogia, ao entendimento contido no
Enunciado nº 90 da 2º CCR, que permite o arquivamento quando a importação irregular não
superar 1.000 (mil) maços de cigarros. Revisão de arquivamento ( LC 75/93, art. 62, IV). Embora
em  pesquisa  realizada  no  Sistema  Comprot/MF  tenha  se  verificado  que  não  existem
procedimentos  administrativos  anteriores  instaurados  nos  últimos  5  (cinco)  anos  à  presente
autuação em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional,
o certo é que, no presente caso, as mercadorias apreendidas têm importação proibida pelo art. 1º
da Resolução da Diretoria Colegiada ' RDC Nº 46, de 28 de agosto de 2009, da Agência Nacional
de  Vigilância  Sanitária  '  ANVISA,  configurando,  em  tese,  prática  de  crime  de  contrabando,
evidentemente com destinação comercial, que, em regra, não admite a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes 2ª CCR: JFCE-0800187-47.2022.4.05.8109-PETCRIM, 845ª Sessão
de  Revisão,  de  02/05/2022;  NF  1.25.000.003709/2021-75,  830ª  Sessão  de  Revisão,  de
22/11/2021; e JF/PR/CAS-5003113-92.2019.4.04.7005, 750ª Sessão de Revisão, de 23/09/2019,
todos  por  unanimidade.  Não  homologação  do  arquivamento.  Devolução  dos  autos  ao  ofício
originário para atuar no caso, com a adoção das medidas que entender cabíveis, facultando-se ao
Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  por  aplicação  analógica  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. Devolução dos autos ao
ofício  originário  para  atuar  no  caso,  com  a  adoção  das  medidas  que  entender  pertinentes,
propondo, se entender cabível, o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do
CPP.  Faculta-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  por  aplicação
analógica do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

046. Expediente: 1.25.005.000629/2022-07 - Eletrônico Voto: 3702/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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$ 10.024,75. Pessoa física com 5
(cinco) 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).

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

047. Expediente: JF/CRU/PE-0807989-
76.2020.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 3433/2022 Origem: GABPRM2-LAMAS -  LUIZ
ANTONIO  MIRANDA  AMORIM
SILVA
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato, em sua forma tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A investigação teve início a partir
de expediente oriundo da Polícia Civil do Estado de Goias, que noticiou que correntista da Caixa
Econômica Federal ' CEF teve uma folha de seu talonário de cheque clonada juntamente a sua
assinatura, preenchido no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). O cheque clonado foi
depositado em instituição financeira privada. A CEF informou que o cheque foi devolvido pelo
motivo 35 (cheque fraudado),  na  data  de 22/07/2015,  sem nenhum prejuízo àquela  empresa
pública federal ou ao seu cliente. Ausência de dano direto a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. 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: 1.13.000.001662/2022-15 - Eletrônico Voto: 3339/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para fins de apurar notícia-crime de possível tráfico de pessoas, com
origem  em  São  Gabriel  da  Cachoeira/AM  e  destino  à  Turquia,  supostamente  praticado  por
nacional turco. Consta dos autos que o investigado estaria por trás de esquema em que 'um
agenciador não identificado teria atuado junto aos pais de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade no município de São Gabriel  da Cachoeira/AM, sob a promessa de levá-los à
Turquia para lhes fornecer melhores condições de vida e de estudos, entre outras vantagens até
então não identificadas. As crianças e adolescentes teriam sido transportadas por meio fluvial de
São  Gabriel  da  Cachoeira/AM  até  Manaus/AM,  onde  aguardariam  o  embarque  em  voo
internacional com destino à Turquia (...)'. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Os autos noticiam que o investigado atua como missionário em território brasileiro, não
havendo,  por  ora,  indícios  de  prática  de  crime  que  atraia  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal.  Registre-se que cópia dos autos já foi  encaminhada pela autoridade policial  para os
órgãos estaduais. 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).

049. Expediente: 1.14.000.001888/2022-71 - Eletrônico Voto: 3534/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo
a manifestante,  ex-funcionária  do  SENAI,  um gerente  comercial  da  instituição  teria  praticado
condutas abusivas, além de ser, em suas palavras 'misógino, homofóbico e racista'. Contudo, a
representante não informa situações concretas desses supostos delitos. Revisão do declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Os  autos  não  noticiam possível  prejuízo  a  bens,
serviços ou interesses da União. Conforme afirmado pelo Procurador da República, 'o SENAI '
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial '  é uma instituição de interesse público, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, estando fora da administração pública'.
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: 1.16.000.003361/2022-14 - Eletrônico Voto: 3558/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação formulada em Sala de Atendimento ao Cidadão,
relatando possível crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) ou maus tratos contra idoso
(art. 99 do Estatuto do Idoso). Segundo a manifestação, o filho da vítima 'tomou posse de todos os
bens (imóveis de aluguel, aproximadamente 04) de sua mãe (...) e não vem prestando as devidas
assistências,  a  sua  mãe  idosa  de  83  anos  que  está  acometida  de  enfermidades  físicas  e
psíquicas,  precisando urgentemente de cuidados específicos, ficando a mercê da caridade de
outros  familiares  para  sua  sobrevivência  e  sustento,  considerando  que  até  alimentação  está
faltando'. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Pelo que consta dos
autos,  não há indícios de crime que atraia  a  competência  federal,  tendo em vista  a falta  de
prejuízo a  bens,  serviços  e  interesses  da União.  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).

051. Expediente: 1.25.000.002054/2022-07 - Eletrônico Voto: 3429/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
se noticia suposta tortura praticada pelo investigado contra duas pessoas que teriam furtado fios
de cobre de sua propriedade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Conforme ressaltado  pelo  Procurador  da República,  'o  fato  em si  sequer  se  enquadra  como
tortura, mas exercício arbitrário das próprias razões ou lesão corporal'. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

052. Expediente: 1.30.001.002597/2022-46 - Eletrônico Voto: 3351/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  moeda falsa  (art.  289,  §  1º  do  CP).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Laudo Pericial.  Falsificação  grosseira.  Súmula  73 do  STJ:  'A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual'. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson
Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  28/03/2011;  CAt  nº  175/ES,  Rel(a).  Min  (a).  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
24/10/2005. 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).

053. Expediente: 1.30.001.002620/2022-01 - Eletrônico Voto: 3310/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime previsto no art. 1, I, da Lei 8716/1991, tendo
em vista que a empresa investigada ' posto de combustíveis - comercializaria combustível fora das
especificações impostas pela Agência Nacional do Petróleo. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme ressaltado pela Procuradora da República, trata-se de
possível crime contra a ordem econômica, cuja competência para processar e julgar é da justiça
comum estadual (Precedente do STF: RE 502.915, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 13-2-
2007, DJE 4 27-4-2007). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Falta de interesse direto da União. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
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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).

054. Expediente: 1.30.001.003169/2022-31 - Eletrônico Voto: 3621/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que militares no exercício de suas funções, na Rua Magno Martins, no Rio de Janeiro/RJ, área em
que está localizada base militar da Marinha, estariam proibindo os moradores de estacionarem em
frente de suas residências. Revisão de declínio (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.  Passaram  a  ser  da
competência da Justiça Militar e considerados crimes militares,  em tempos de paz,  os crimes
previstos  no  Código  Penal  Militar  e  os  previstos  na  legislação  penal  (Código  Penal  e  Leis
Esparsas), quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar  na  mesma  situação  ou  assemelhado;  b)  por  militar  em  situação  de  atividade  ou
assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil; e c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil (art. 9º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 13.491,
de 2017). Precedente do STJ (CC 163365/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe 27/11/20). No caso, o fato situa-se, em princípio, na competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar  o suposto crime militar  (CPM, art.  9º,  inciso II,  "b").  Homologação do
declínio ao Ministério Público Militar.

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

055. Expediente: 1.30.001.003170/2022-65 - Eletrônico Voto: 3531/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
se  noticia  a  emissão  de  multas  de  trânsito  supostamente  falsas.  O  manifestante  afirma  ter
recebido várias notificações de infração de trânsito referentes a dois veículos de sua propriedade
que, segundo alega, não são utilizados. Informa já ter entrado em contato com o DETRAN/RJ
para resolver a situação. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os
autos não noticiam possível prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Conforme afirmado
pelo Procurador da República, 'os crimes, em tese, teriam sido praticados no âmbito do DETRAN/
RJ, mediante a inserção de dados falsos no sistema informatizado daquela autarquia estadual
(art. 313-A, do CP) ou mediante a utilização de placas clonadas dos veículos pertencentes ao
noticiante  (art.  311,  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).

056. Expediente: 1.34.001.007422/2022-86 - Eletrônico Voto: 3308/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

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

057. Expediente: 1.34.001.007543/2022-28 - Eletrônico Voto: 3532/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  do  COAF.  Possível  prática  do  crime  de
lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) por pessoa física e duas pessoas jurídicas, tendo em vista a
verificação de movimentações bancárias e financeiras atípicas. Segundo informações obtidas pelo
COAF, a primeira empresa investigada teria um faturamento médio mensal de R$ 15.452.400 e,
no período de 01/06/2017 a 16/09/2020, teria movimentado R$ 134.245.963,00, dentre créditos e
débitos, em conta no Banco Bradesco. Ademais, foram identificadas movimentações em espécie
(saques), com indícios de burla. Já sobre a segunda empresa investigada, consta na mídia que
estaria em recuperação judicial desde 2016, tendo demitido 160 funcionários, conforme notícia de
21/01/2020. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo afirma a
Procuradora  da República,  'as  informações encaminhadas pelo  COAF revelam que inexistem
indícios suficientes da prática de lavagem de dinheiro que tenha como delito antecedente crime
federal'. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/1998, 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
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

058. Expediente: JE/ES-PIC-MP-0600067-
47.2021.6.08.0001 - Eletrônico 

Voto: 3456/2022 Origem:  GABPRE/PRES  -  JULIO
CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA
COSTA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira '
RIF,  datado  de  15/12/2020,  que  trata  de  informações  sobre  comunicações  de  operações
financeiras relacionadas à empresa privada, seus sócios e procurador. No RIF foram identificadas
suspeitas de movimentações financeiras atípicas e fatos correlacionados que poderiam indicar o
cometimento de ilícitos criminais. Dentre esses indícios, 2 (duas) transações no valor total de R$
20.000,00 para pessoas físicas, que retransferiram os valores integralmente e no mesmo dia a
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título de doações para Campanhas Eleitorais.  Destacou-se,  ainda,  que 'não foi  evidenciado o
comportamento de doações em eleições anteriores (2014 e 2016), permitido à época. Fato este
que nos faz suspeitar que o cliente possa estar utilizando de artifícios para burlar a legislação
eleitoral'.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Assiste  razão  ao  Procurador
Regional Eleitoral. No tocante às doações eleitorais no montante de R$ 20.000,00 oriundas de
recursos  financeiros  da  empresa  investigada,  tem-se  que  tais  doações  foram  destinadas  a
candidato ao cargo de governador do Estado da Bahia e, por esse motivo, eventual ilícito eleitoral
é de competência do Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado da Federação, sendo certo que já
houve a remessa das informações pela Polícia Federal do Espírito Santo à Polícia Federal da
Bahia, não havendo outra providência a ser adotada neste feito. Quanto aos saques realizados
por um dos sócios da empresa, no período de 03/08/2020 a 23/11/2020, destaca-se que não há
nos autos qualquer elemento informativo no sentido de que tais valores foram destinados, ainda
que em parte, para financiar via 'caixa dois' candidaturas no Estado do Espírito Santo, não sendo
possível presumir a ocorrência desse ilícito a partir de indícios referentes à eleição pretérita de
2018.  Ademais,  em  consulta  ao  site  do  Colendo  Tribunal  Superior  Eleitoral  '  TSE,  não  foi
identificada doação eleitoral pelos sócios da referida empresa por ocasião das eleições. Nesse
contexto,  inexistem nos autos elementos que indiquem o cometimento de crime eleitoral  cuja
competência para processar e julgar seja do Egrégio TRE/ES. Homologação do 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/CE-0807827-43.2018.4.05.8109-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3359/2022 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3°
c/c art.  14, II) e falsificação de documento particular (CP, art.  298), em razão da tentativa de
recebimento de precatório e da falsificação de procuração em nome de terceiros. Caso em que foi
oferecida denúncia em desfavor de M.C.G. e proposto acordo de não persecução penal a F.T.B.F.
e a R.S.A.N.. Promoção de arquivamento quanto aos investigados R.D.M.B. e A.A.P.M., com a
remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins de revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, não há provas de que os investigados
R.D.M.B.  e  A.A.P.M.  tenham participado da falsificação,  existindo,  ao contrário,  elementos  de
informação que  indicam que eles  não  levaram adiante  as  tratativas  para  o  levantamento  do
precatório a partir do momento que desconfiaram tratar-se de um esquema irregular. Inexistência
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal  quanto  a  R.D.M.B.  e  A.A.P.M..
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

060. Expediente: JF/MG-1005526-40.2022.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3447/2022 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de apropriação indébita (CP,
art.  168, §1º,  III).  As advogadas investigadas teriam descumprido ordem judicial e deixado de
repassar à autora/cliente valores recebidos decorrentes de reclamação trabalhista. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  apurado,  Consta  que,  em 10/06/2020,  a
reclamada efetuou depósito na conta de uma das advogadas da reclamante,  no valor  de R$
15.628,15. Após cálculos de liquidação, constatou-se que o valor devido à reclamante seria de R$
9.660,19.  Ocorre  que  em 21/05/2021  a  reclamante  informou,  através  de  email  à  Justiça  do
Trabalho, que não havia recebido nenhum valor. Intimada, a advogada investigada informou que a
reclamante não aceitava receber o "valor incontroverso" que lhe é devido, já descontados os 30%
de honorários. O Juízo Trabalhista, então, determinou o depósito em conta judicial da quantia
recebida pela advogada, no valor total de R$ 15.909,59. As advogadas ingressaram, em seguida,
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com exceção de pré-executividade, depositando em conta judicial o valor líquido de R$ 9.479,33,
por elas entendido como devido à reclamante, e juntaram o contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado. O montante foi transferido à conta da reclamante em 23/07/2021. Ocorre
que, no julgamento dos Embargos à Execução, a Juíza do Trabalho elaborou um histórico dos
fatos,  mencionando  os  diversos  cálculos  realizados  no  decorrer  do  processo  e  que  "é
compreensível que a autora tenha tido dúvida quanto ao valor que seria a ela devido. Ao longo do
feito, vários cálculos foram realizados. Esclareço à autora que o termo 'obreira' é sinônimo de
trabalhadora, não se tratando de ofensa, como afirmou no email". Na decisão, a Juíza entendeu
que assiste razão às advogadas embargantes, ora investigadas, que buscaram a todo o tempo
solucionar o litígio aventado pela parte reclamante quanto ao correto valor a ser repassado, e
determinou a devolução a elas do saldo existente na conta, a título de honorários advocatícios.
Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

061. Expediente: JF/MOC-1009272-
60.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 3340/2022 Origem:  GABPRM1-AVP  -  ALLAN
VERSIANI DE PAULA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) praticado
contra a Caixa Econômica Federal ' CEF. Os investigados, na qualidade de sócios de sociedade
empresária lotérica, supostamente em conluio com outros correspondentes bancários, geraram
dinheiro  fictício  mediante  manipulação  do  sistema  da  CEF  e,  por  conseguinte,  prestaram
falsamente contas à instituição financeira. Notícia de fato datada de julho de 2016. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram
comprovados.  Esclarecimentos  prestados  pelos  investigados.  Ofício  encaminhado  pela  CEF
informando que o processo administrativo autuado foi concluído com deferimento das defesas
apresentadas e que as prestações de contas foram quitadas. Ausência de prejuízo à CEF ou de
vantagem  indevida.  Conduta  dolosa  não  evidenciada.  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).

062. Expediente: 1.11.000.000661/2022-10 - Eletrônico Voto: 3555/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento de cópia do PGEA, que trata de acerto de
contas em vista do falecimento de ex-beneficiária de pensão civil, cujo titular era servidor do MPU.
O Processo visa a recuperar  o valor  de R$ 14.969,36,  relativo  aos proventos dos meses de
fevereiro  e  março  de  2021,  pagos  indevidamente  após  o  óbito  da  pensionista,  viúva  do  ex-
servidor. A Secretaria de Gestão de Pessoas da PGR expediu dois Ofícios, destinado à irmã da
pensionista, comunicando sobre a necessidade de acerto financeiro do débito, mas ainda não
houve  a  confirmação  do  recolhimento  da  GRU  por  parte  dos  herdeiros.  Oficiada,  a  Caixa
Econômica Federal ' instituição onde a falecida mantinha conta ' também não se manifestou. Os
autos noticiam que cópia  do procedimento foi  encaminhada à Advocacia-Geral  da União,  em
virtude do inadimplemento da dívida. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme consta dos autos e foi ressaltado
pelo Procurador da República, 'não há obviamente notícia de qualquer expediente fraudulento
levado a efeito por quem quer que seja no caso de que se cuida. O que houve foi simplesmente o
pagamento  da  pensão  nos  dois  meses  imediatamente  subsequentes  ao  falecimento  da
pensionista, o que ocorreu por falta de informação sobre o fato. Seus herdeiros (sejam eles quem
forem)  nada  fizeram para  que  os  pagamentos  ocorressem.  Não  há  rigorosamente  nenhuma
evidência ou informação neste sentido'.  Inexistência de dolo.  Fatos cuja resolução compete à
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esfera  cível.  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Homologação  do  arquivamento,  ressalvado  o
disposto no art. 18 do CPP.

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

063. Expediente: 1.11.000.001153/2021-78 - Eletrônico Voto: 3426/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º).
Suposta fraude no recebimento de auxílio emergencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A investigada relatou que recebeu uma carta da Receita Federal, informando seu CPF
estava na malha fina,  sendo devida a devolução do auxílio  emergencial  por  seu dependente
(filho), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a 2020. Esclareceu que o pai de seu filho
foi quem recebeu o auxílio automaticamente por ter os filhos cadastrados no Bolsa-família. Assim,
a investigada fez declaração retificadora do IRPF e devolveu quantia recebida indevidamente,
qual seja R$ 3.950,00, equivalente ao valor de R$ 3.000,00 acrescido de juros e multa. Após
conversa com o genitor, o Bolsa-família foi cancelado no dia 29/07/2021. Sendo esse o contexto
fático-probatório, houve correção da irregularidade e, no caso, o ressarcimento é suficiente para o
atingimento da finalidade do presente procedimento. Aplicação do princípio da insignificância, o
que  a  torna  materialmente  atípica,  haja  vista  presença  dos  requisitos  objetivos  exigidos  pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e  a  inexpressividade  da  lesão  jurídica.  Precedente  2ª  CCR:  1.24.001.000157/2020-90,  792ª
Sessão Ordinária, de 14/12/2020, à unanimidade. Homologação do arquivamento.

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

064. Expediente: 1.13.000.001604/2022-83 - Eletrônico Voto: 3354/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ações trabalhistas (CP, art.
342). Segundo consta na representação a investigada teria prestado depoimentos contraditórios
em 2 (duas) audiências de reclamações trabalhistas ocorridas nos dias 08 e 30/11/2021. Revisão
de arquivamento (art.  62,  IV da LC nº 75/93).  Razão assiste  ao Procurador da República.  A
suposta contradição encontra-se no fato de que a investigada "não soube informar acerca da sua
própria  remuneração ou quem determinava o suposto pagamento de salário  'por  fora'  ou até
mesmo se realizava o pagamento ou de que forma os realizava". Todavia, analisando-se as atas
de audiência, percebe-se que a divergência central cinge-se à pessoa responsável por determinar
os pagamentos `por fora'. Nos depoimentos, a imputada discorreu sobre pessoas distintas, que
trabalharam  em  períodos  e  em  cargos  distintos  do  grupo  de  empresas  ['].  Nesse  contexto
delineado, não se pode inferir, com razoável grau de certeza, de que é falsa a alegação de que
pessoas diferentes  teriam determinado  os  tais  pagamentos  "por  fora",  especialmente  quando
ambas seriam pessoas ligadas à administração do grupo de empresas em questão, circunstância
que esvazia a justa causa para deflagração das investigações'. Além disso, não há nos autos
elementos de convicção que apontem intenção (dolo) de induzir em erro a Justiça do Trabalho ou
que os testemunhos nos pontos controversos prejudicaram o julgamento pelo Juízo Trabalhista.
Aplicação do Enunciado nº 78 da 2ª CCR/MPF: '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.' Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de
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10/02/2020. 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).

065. Expediente: 1.14.000.000190/2013-47 Voto: 3618/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal '  PIC instaurado com o objetivo de apurar a repercussão
criminal dos atos de repressão à dissidência política, no período de 1964 a 1985, especificamente
em  relação  a  CARLOS  LAMARCA e  JOSÉ  CAMPOS  BARRETO  (também  conhecido  como
Zequinha), mortos em 17/09/1971, no Povoado de Pintada, então distrito de Ipupiara, próximo ao
Município  de  Brotas  de  Macaúbas/BA,  na  chamada  Operação  Pajussara.  Promoção  de
arquivamento  considerando  1)  os  óbitos  dos  principais  agentes  envolvidos  nas  mortes
investigadas;  2)  a  impossibilidade de identificação e qualificação de outros investigados;  3)  a
ausência de lastro probatório mínimo quanto a autoria dos disparos efetuados contra as vítimas,
bem como no que se refere aos crimes de ocultação de cadáver e de falsidade ideológica; 4) o
reconhecimento  da  prescrição  dos  crimes  de  homicídio  e  de  falsidade  ideológica;  e  5)  pela
ausência de outros elementos suficientes para o oferecimento de denúncia em relação aos crimes
de homicídio, falsidade ideológica, ocultação de cadáver e tortura. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Justiça de Transição ' Memória e Verdade. Comissão Nacional da Verdade,
Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 719/727 e 728/734, respectivamente.
Diversas diligências realizadas.  Ausência de elementos suficientes da autoria  e materialidade,
seja  pelo  decurso  do  tempo,  seja  pela  impossibilidade  de  se  identificarem os  responsáveis.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Precedente em caso análogo: 1.14.000.001443/2009-13, 855ª
Sessão de Revisão, de 08/08/2022, unânime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

066. Expediente: 1.14.000.001349/2022-31 - Eletrônico Voto: 3325/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar notícia de irregularidades em curso de graduação por parte
de instituição privada de ensino superior. De acordo com o representante, a Instituição de Ensino
Superior (IES) realizou modificações e deixou de cumprir o projeto acadêmico então aprovado
pelo referido MEC. Além disso, houve a criação da modalidade de atividade denominada "Estudos
Dirigidos", que se caracteriza como atividade pedagógica com momentos presenciais e à distância
no semestre letivo. Esse tipo de atividade estaria, de acordo com o representante, fora do elenco
de disciplinas comuns ofertadas na grade de matérias, findando por gerar valor extra do que havia
sido firmado por ambas as partes nas relações contratuais respectivas. O representante informou,
ainda, que só haveria autorização para cursos presenciais, de forma que a IES não cumpriria os
protocolos  do  MEC,  ao  oferecer,  sem a  devida  autorização,  essa  modalidade  telepresencial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram confirmados. A faculdade objeto da representação encontra-se devidamente credenciada e
em funcionamento regular perante o MEC, razão pela qual não há que se falar em eventual crime
na emissão de certificado de conclusão de curso de graduação ou funcionamento irregular. O fato
narrado pelo representante acerca da oferta de atividades remotas sem autorização, uma vez que
a IES teria  sido credenciada para atividades presenciais,  trata-se de irregularidade de ordem
administrativa, não reclamando tutela de ordem criminal, haja vista o seu regular credenciamento.
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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

067. Expediente: 1.15.002.000431/2019-96 - Eletrônico Voto: 3576/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SOBRAL-CE

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

Ementa: Procedimento Administrativo autuado para acompanhar o cumprimento dos termos dos acordos
de não persecução penal celebrados entre o Ministério Público Federal e 07 (sete) investigados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação a C.E.A.C., verificou-se que já
foram cumpridas as condições pactuadas na avença, tendo sido protocolado pedido de extinção
de punibilidade. Quanto a R.S.B., foi oferecida denúncia, tornando sem efeito o acordo em razão
do não cumprimento das condições fixadas. Informações de que, com base no art. 28-A, § 6°, do
CPP,  foram  propostas  em  demandas  próprias  as  execuções  dos  ANPP's  homologados
judicialmente com relação aos outros 05 (cinco) investigados. 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).

068. Expediente: 1.16.000.001004/2022-11 - Eletrônico Voto: 3324/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira que
traz informações espontâneas encaminhadas por autoridade estrangeira na qual se relata que
uma empresa de jogos de azar online, sediada em Gilbraltar, descobriu que o investigado, sócio-
gerente de rede de postos de combustíveis,  mantém conta com a empresa, com apostas de
grandes quantias e  que o titular  da conta se recusou a fornecer documentos da origem dos
recursos (circunstância geradora de red flag naquele País) e, que, em tese, poderiam ser produtos
de crimes contra a ordem econômica. Promoção de arquivamento considerando a) a planilha não
traz nenhuma informação sobre números de contas bancárias com a empresa em questão e não
haveria  possibilidade  de  pedir  cooperação  internacional  dado  que  o  pleito,  segundo  a  praxe
internacional, configuraria fishing expedition; b) constatou-se, de acordo com notícia midiática e a
outras fontes abertas, que tal indivíduo, de fato, foi denunciado no contexto da 'Operação Dubai',
do MPDFT/PCDF, cujo objeto é a cartelização do setor de combustíveis no Distrito Federal. No
entanto, não é possível estabelecer nexo entre as condutas que são objeto de tal ação penal e as
informações contidas no RIF, sobretudo porque este Relatório, repise-se, não possui menções a
números  de contas  que possam conectá-las  a  tais  processos;  c)  as  pesquisas  nos sistemas
'Radar' e 'Aptus' não foram capazes de subsidiar informações aptas a robustecer os elementos
informativos do RIF, pois, apesar de indicar-se no sistema 'Radar' a existência de diversos imóveis
no nome do investigado, tais propriedades condizem, em princípio, com sua situação econômica
na  condição  de  proprietário  de  postos  de  gasolina;  d)  não  há  elementos  informativos  que
viabilizem linha investigatória apta a subsidiar eventual pedido de cooperação internacional, nem,
em consequência, a continuidade das apurações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A 2ª CCR/MPF, em sua 201ª Sessão de Coordenação, de 25/10/2021, à unanimidade, nos
autos do Procedimento nº 1.00.000.016233/2021-10, deliberou em responder consulta a respeito
do tema, de onde se extrai a seguinte ementa: 'COORDENAÇÃO. CONSULTA. RELATÓRIOS DE
INTELIGÊNCIA  FINANCEIRA  ENCAMINHADOS  PELO  COAF.  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS
ENVOLVENDO CONTAS NO EXTERIOR.  RESTRIÇÃO DE JUNTADA EM PROCEDIMENTO.
PRODUÇÃO  DE  RELATÓRIO  PELA  UNIDADE  DESCENTRALIZADA  DA  SPPEA.
POSSIBILIDADE.  1.  Os  RIFs  enviados  pelo  COAF,  que  descrevam  operações  financeiras
envolvendo  contas  no  exterior,  nos  quais  constam  vedação  de  juntada  do  documento  em
processos judiciais ou procedimentos formais, podem ser transformados em relatório de análise
pelas unidades descentralizadas da SPPEA, conforme dispõe seu regimento interno. 2. O relatório
de análise produzido descreve as pessoas envolvidas e o país onde sediada a conta no exterior.
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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.'
Relatório encaminhado também ao Ministério Público do Distrito Federal, à Polícia Federal e à
Receita Federal do Brasil. Ausência de elementos suficientes que justifiquem o prosseguimento
das investigações. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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: 1.16.000.002582/2022-67 - Eletrônico Voto: 3571/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta de que ex-Reitor
da UFPA estaria 'conclamando ora a população, ora as Forças Armadas para um golpe de estado',
por meio de publicações em blog sobre análise política, atentando, assim, contra a soberania
nacional. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 359-I a 359-R do Código Penal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme afirmado pela Procuradora da República,
'entende-se que o representado, no blog de sua autoria, esboçou pesadas críticas aos poderes
constitucionais  e  democráticos,  mas  não  se  vislumbrou  prática  criminosa  cujo  intuito  era
desestabilizar  o  Estado  Democrático  de  Direito,  de forma que  não  se  esboçou lesão  sequer
potencial à soberania nacional ou ao regime democrático, incidindo a previsão do artigo 359-T do
Código Penal'. Homologação do arquivamento.

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

070. Expediente: 1.16.000.002940/2022-31 - Eletrônico Voto: 3572/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. O manifestante informa sofrer
perseguição  por  agentes  do  FBI,  além de  possíveis  outros  crimes.  Em breve  resumo,  narra
possível golpe financeiro internacional praticado por uma pessoa e seu filho nos Estados Unidos
da América, perseguição/intimidação que o representante, seus amigos e familiares teriam sofrido
por agentes do FBI no Brasil,  na Argentina, na China e na Colômbia, além de relatar que as
pessoas que conhece em geral são informantes do órgão de investigação americana, incluindo
sua ex-esposa. O Procurador da República promoveu o arquivamento, por falta de indícios de
materialidade. Pedido de reconsideração do manifestante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc. IV). Denúncia genérica,  mostrando-se confusa, desconexa e desacompanhada de
elementos mínimos que permitam desenvolver uma investigação criminal.  Conforme afirmou o
Procurador  da  República,  ao  ratificar  o  arquivamento,  'analisando  essa  nova  documentação
juntada, percebe-se que não existe prova mínima de que agentes do FBI estariam promovendo
perseguição  ao  representante.  Os  elementos  probatórios  juntados  posteriormente  ao
arquivamento em nenhum momento evidenciam ligação com o órgão de investigação dos Estados
Unidos da América. Observe-se, nessa linha, que os e-mails citados pelo representante (...) são
gmail ou hotmail, o que não demonstra vinculação com o ente norte-americano referido'.Pedido de
reconsideração que não apresenta fatos novos capazes de justificarem o prosseguimento das
investigações. Homologação do arquivamento.

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

071. Expediente: 1.16.000.002998/2022-85 - Eletrônico Voto: 3428/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. O manifestante informa sofrer
vários abusos, físicos e emocionais, há muitos anos, de seus familiares e de agentes do Estado.
O Procurador da República promoveu o arquivamento,  por  falta de indícios de materialidade.
Pedido de reconsideração do manifestante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Denúncia  genérica,  mostrando-se  confusa,  desconexa  e  desacompanhada  de  elementos
mínimos que permitam desenvolver uma investigação criminal. Pedido de reconsideração que não
apresenta fatos novos capazes de justificarem o prosseguimento das investigações. Homologação
do arquivamento.

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

072. Expediente: 1.16.000.003022/2022-20 - Eletrônico Voto: 3377/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Superitendente-Geral da Comissão
de Valores Mobiliários ' CVM, trazendo a íntegra de Processo Administrativo, a respeito de ações
fiscalizatórias  promovidas  pela  CVM  envolvendo  4  (quatro)  fundos  de  investimento  em
participações  administrados  e  geridos  pela  Caixa  Econômica  Federal  '  CEF.  Os  fatos  são
vinculados  às  investigações  empreendidas  no  âmbito  da  Operação  Greenfield.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procurador da República, considerando que após a
redistribuição dos feitos da Operação Greenfield entre todos os ofícios criminais da PR/DF e a
análise  dos  processos  judiciais  e  extrajudiciais  em  que  atua  (26º  Ofício),  concluiu  que  as
informações trazidas pela CVM em nada modificarão o cenário probatório dos autos já existentes,
tendo  em  vista  que  as  provas  até  então  produzidas  abarcam  as  informações  trazidas  pela
autarquia nesta oportunidade. Por cautela, determinou o retorno do documento ao NUCRIMEX
para que também fosse encaminhado aos demais gabinetes no intuito de que os Procuradores
naturais  dos  outros  feitos  tivessem  ciência  da  documentação  e  adotassem  as  providências
cabíveis. Apenas o 27º Ofício reconheceu a correlação parcial dos fatos apurados no presente
expediente com um dos procedimentos sob sua atuação, tendo sido determinada a extração de
cópia  do  necessário  para  a  devida  juntada  aos  autos  respectivos.  Os  demais  ofícios  não
reconheceram correspondência com os feitos judicias ou extrajudiciais distribuídos a eles. Adoção
das  providências  pertinentes.  Injustificável  prosseguimento  do  presente  feito,  que  poderá  ser
consultado caso seja necessário. Homologação do 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: 1.18.000.000362/2022-24 - Eletrônico Voto: 3341/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  encaminhada  pela  Agência  Nacional  de
Transportes  Terrestres  '  ANTT,  em  desfavor  de  Concessionária  de  Rodovias,  em  razão  de
irregularidades  contábeis  apuradas  em  âmbito  administrativo.  Possível  prática  de  crime  de
falsidade ideológica (art. 299 do CP) Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após as
diligências,  não foi  possível  apurar  fato  certo  e  determinado,  capaz de ensejar  a persecução
penal. Conforme afirma o Procurador oficiante, 'não foram encaminhadas as conclusões apuradas
no  procedimento  administrativo  instaurado  pela  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres,
considerando  que  o  processo  administrativo  encontra-se  em fase  de  instrução'.  Ausência  de
indícios de materialidade. Subsidiariedade do Direito 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

074. Expediente: 1.22.000.001071/2022-21 - Eletrônico Voto: 3327/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira que
traz informações espontâneas encaminhadas por autoridade estrangeira na qual se relata que os
investigados  realizam operações  financeiras  por  meio  de  sites  que  oferecem os  serviços  de
apostas  online,  sendo  uma  das  empresas  sediadas  em  Gibraltar  e  outra  em  Malta.  Os
investigados  teriam  movimentado  valores  incompatíveis  com  sua  capacidade  financeira.
Promoção  de  arquivamento  considerando  que  a)  os  noticiados  não  ostentam  antecedentes
criminais,  tampouco  foram  investigados  pela  prática  de  crimes  anteriores;  b)  o  uso  das
informações contidas no relatório foi autorizado somente como informação de inteligência e que o
RIF  não  poderá  ser  juntado  em processos  judiciais  ou  outros  procedimentos  formais,  não  é
possível, por ora, a instauração de procedimento de investigação para apurar os fatos noticiados.
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.' Relatório encaminhado também à Polícia
Federal  e  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Ausência  de  elementos  suficientes  que  justifiquem o
prosseguimento  das  investigações.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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: 1.22.000.003387/2021-76 - Eletrônico Voto: 3617/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  13.869/2019)  e  perseguição  'por  parte  do  judiciário'.
Promoção de arquivamento considerando que 'não há nenhum indício tangível que demonstre a
real  possibilidade  da  ocorrência  de  crimes  resultante  de  Abuso  de  Autoridade.  Notificado,  o
representante não trouxe provas do alegado, ou mesmo forneceu maiores dados a partir  dos
quais seria possível a deflagração de uma investigação'. Recurso apresentado pelo interessado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Interessado que não apresentou nenhum ato
por  parte  das  autoridades  apontadas  que  pudesse  caracterizar  ilícito  penal.  Ausência  de
elementos mínimos da materialidade delitiva capazes de justificar o prosseguimento da presente
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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

076. Expediente: 1.22.005.000092/2022-89 - Eletrônico Voto: 3623/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita Federal do Brasil,  a respeito de suposto cometimento de crime tributário por parte de
representantes  legais  e  contador  de  pessoa  jurídica  privada.  Consoante  informado  pela
fiscalização fazendária, a empresa esteve em funcionamento regular desde o mês de maio até
dezembro  de  2006  e  também  nos  anos  calendário  de  2007  e  2008,  tendo  como  atividade
comércio varejista de combustíveis, optando pelo regime de tributação com base no lucro real
tendo  declarado  nos  anos-calendário  2006  e  2007  com  receita  bruta  igual  a  zero  e
consequentemente imposto de renda e contribuição social zerada, e para o ano-calendário 2008
não apresentou sua DIPJ espontaneamente, estando omissa até o início da fiscalização, quando
foi intimada a apresentá-la. O emprego de fraude para o órgão federal consistiu na apresentação
de declarações sem faturamento, como se a empresa estivesse paralisada no período fiscalizado,
o que efetivamente não ocorreu. Em razão dessa suposta dissimulação, a contribuinte não teria
recolhido os tributos incidentes sobre o montante auferido pela empresa nos anos de 2006 a
2008, causando grave prejuízo aos cofres públicos, sendo o valor do crédito tributário devido, ao
final  da  fiscalização,  no  montante  de  R$  300.726,13.  O  crédito  tributário  foi  definitivamente
constituído em 23/08/2021, sendo o saldo consolidado em 27/12/2021 no valor R$ 397.288,07,
encontrando-se atualmente inscrito em dívida ativa.  Esclarecimentos prestados pelos sócios e
contador da empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem concluiu o
Procurador da República oficiante, 'no presente caso, a instância recursal fazendária reconheceu
expressamente que a estruturação contábil e fiscal da empresa foi realizada, embora com atraso,
não se comprovando a conduta dolosa na apresentação de declarações sem faturamento, uma
vez  que  críveis  as  explicações  dadas  pela  contribuinte.  Não  houve,  portanto,  emprego  de
expedientes fraudulentos destinados a induzir a fiscalização em erros acerca de dados objetivos,
tendo havido tão somente omissão pelos fatores narrados pela empresa. Ora, tendo a contribuinte
cumprido adequadamente  com o dever  de  contabilização de seus haveres,  de modo que  as
declarações  foram  apresentadas  sem  informar  faturamento,  em  uma  perspectiva  de
posteriormente serem retificadas, de maneira que houve a regular apresentação das Declarações
de Contribuições e Tributos Federais - DCTF's, que possibilitaram à RFB apurar o imposto de
renda devido pela pessoa jurídica mediante arbitramento, a adoção de inadequado planejamento
tributário não tem o condão de caracterizar ilícito de ordem criminal, eis que ausente a elementar
da fraude'.  Inexistência de justa causa, por ora,  para o prosseguimento da 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).

077. Expediente: 1.22.013.000157/2022-97 - Eletrônico Voto: 3337/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando
conta de possível prática de fraude em processo trabalhista. Alega o manifestante que 'empresas
do  mesmo  grupo,  estão  manipulando  e  falsificando  documentação  para  tirar  vantagem  em
processos trabalhistas colocando a responsabilidade na empresa M.M.C., que não pertence ao
grupo  econômico  (...)'.  Revisão  do  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  afirma  o
Procurador oficiante, 'o incidente de falsidade documental foi devidamente instaurado em primeira
instância, porém, ainda não foi concluído, estando em fase de instrução, tendo a última decisão
sido  proferida  em  18.06.2022'.  Questão  prejudicial.  Ausência  de  indícios  de  materialidade.
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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: 1.23.000.000481/2022-17 - Eletrônico Voto: 3557/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício encaminhado pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Pará,  noticiando  a  prática  de  patrocínio  infiel  por  parte  de  advogado que  teriam deixado  de
apresentar resposta à acusação de rés em ação penal (art. 355 do CP). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Os autos noticiam que em 18 de setembro de 2019 o advogado é
intimado para apresentar resposta à acusação; em 22 de outubro de 2019 o patrono das rés
apresenta manifestação em que renuncia ao mandato outorgado anteriormente por ambas as rés,
ocasião em que menciona falta de comunicação das partes por mais de 120 dias. Intimado para
se manifestar sobre o que foi reportado nos autos, permaneceu inerte. Não se verificou, contudo,
real  prejuízo  à  defesa  da  parte,  tendo  em vista  o  registro  nos  autos  de  que,  em momento
processual imediatamente seguinte, a Defensoria Pública da União passou a representar as rés.
Prejuízo  à  parte  não  verificado.  Medidas  tomadas  pelo  juízo  suficientes  para  repressão  da
conduta. Subsidiariedade do direito penal. Homologação do arquivamento.

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

079. Expediente: 1.23.000.000607/2021-72 - Eletrônico Voto: 3533/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).
Suposto recebimento indevido de duas parcelas de seguro-desemprego. A investigada ajuizou
reclamação trabalhista, com pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista, uma vez que não
teve sua CTPS assinada no período laborado, 30/07/2019 a 01/11/2019. Ocorre que a investigada
recebeu duas parcelas do seguro-desemprego, nas datas de 13/09/2019 e 14/10/2019, enquanto
trabalhava para sua então empregadora.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).
Conforme  consta  dos  autos  e  foi  ressaltado  pelo  Procurador  da  República,  'não  há  indícios
mínimos do  elemento  subjetivo  do estelionato  que  pudessem ensejar  a  deflagração  de  ação
penal,  uma vez que não se vislumbra com a clareza mínima necessária  o dolo  por  parte  da
investigada. Ora, esta recebeu as parcelas do seguro-desemprego enquanto exercia trabalho sem
carteira assinada, vínculo esse que lhe foi negado pela sua empregadora à época. Considerar que
a investigada tinha conhecimento de que exercer atividade sem reconhecimento de vínculo lhe
impediria de receber as duas parcelas do benefício é exigir muito de alguém em tais condições'.
Inexistência de dolo. Aplicação da Orientação nº 30, da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

080. Expediente: 1.23.000.001132/2021-31 - Eletrônico Voto: 3570/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta de que ex-Reitor
da UFPA estaria 'conclamando ora a população, ora as Forças Armadas para um golpe de estado',
por meio de publicações em blog sobre análise política, atentando, assim, contra a soberania
nacional. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 359-I a 359-R do Código Penal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme afirmado pela Procuradora da República,
'entende-se que o representado, no blog de sua autoria, esboçou pesadas críticas aos poderes
constitucionais  e  democráticos,  mas  não  se  vislumbrou  prática  criminosa  cujo  intuito  era
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desestabilizar  o  Estado  Democrático  de  Direito,  de forma que  não  se  esboçou lesão  sequer
potencial à soberania nacional ou ao regime democrático, incidindo a previsão do artigo 359-T do
Código Penal'. Homologação do arquivamento.

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

081. Expediente: 1.24.000.001081/2022-91 - Eletrônico Voto: 3556/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art.  20).  Suposta  irregularidade  na aplicação  de crédito  obtido  a  partir  de  financiamento  com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).  Informação de que o
beneficiário não comprovou a aplicação integral dos recursos deferidos na finalidade prevista em
contrato.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Não  consta  dos  autos
informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento,  tratando-se o  fato  de possível  descumprimento contratual,  passível  de
responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem  a  prática  de  conduta  criminosa,  no  caso  concreto.  Baixo  valor  financiado  (R$
3.500,00).  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°
1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 1.24.000.001036/2018-
51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de
Revisão, de 12/12/2016. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
Código de Processo Penal.

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

082. Expediente: 1.25.000.002241/2022-82 - Eletrônico Voto: 3352/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima, relatando diversos ilícitos, tais como
moeda  falsa  e  tráfico  de  drogas,  supostamente  cometidos  pela  noticiada.  Revisão  do
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme afirma o Procurador oficiante, 'foram apresentados
diversos crimes cometidos em tese por pessoa ali nominada. Além de tratar-se de relato anônimo,
não há nenhum elemento contextual de data ou indicação de materialidade delitiva a corroborar a
versão'. Ausência de indícios de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

083. Expediente: 1.25.008.000002/2016-70 Voto: 3367/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Administrativo autuado para o acompanhamento da suspensão das ações penais e
do curso do prazo prescricional dos crimes nelas perquiridos uma vez que os denunciados não
foram  encontrados  para  citação  (art.  366  do  CPP).  O  acompanhamento  se  dava  mediante
pesquisa anual de endereços dos réus, que eram informados nos autos judiciais correspondentes
para  que  fossem  diligenciados  na  tentativa  de  encontrá-los.  Promoção  de  arquivamento
considerando  que:  'a  Portaria  n.º  189,  de  2  de  maio  de  2022,  do  Procurador-Chefe  da
Procuradoria da República do Paraná, definiu nova repartição dos serviços entre os ofícios de
atuação  temática  na  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Paraná  e  Procuradorias  da
República nos Municípios a partir de 20 de junho de 2022, restando definido que ao 1º Ofício da
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Procuradoria  da  República  em  Ponta  Grossa/PR  compete  atuar  em  relação  aos  municípios
abrangidos  pela  Seção  Judiciária  do  Paraná,  nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  afetos  à  7ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  assim  como  os  fatos  a  eles  conexos,  bem  como  nas
execuções penais e nos crimes cometidos no interior da Penitenciária Federal de Catanduvas.
Notadamente, nem o acompanhamento das ações penais suspensas, nem as ações penais cujo
acompanhamento é realizado enquadram-se nas hipóteses elencadas mais acima. Diante disso,
considerando-se  também  que  o  artigo  23  da  Portaria  nº  189/2022  estabeleceu  que  serão
redistribuídos os feitos que se encontrarem nessa condição, bem como o teor do Memorando
Circular nº 27/2022 - GABPC/PR, que estabeleceu a data de 20 de junho de 2022 como marco
para a redistribuição dos feitos para adequação àquela Portaria, e, ainda, a certidão retro, na qual
foram narradas as situações em que se encontram os feitos controlados nestes autos e donde se
extrai que alguns feitos já não mais se encontram vinculados a este 1º Ofício da Procuradoria da
República  em  Ponta  Grossa/PR,  mas  a  maioria  ainda  não  foi  redistribuída'.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diante  dos fundamentos invocados na promoção de
arquivamento, o Procurador da República oficiante determinou a conclusão de diversos autos que
se encontram na mesma situação para 'que seja determinada a redistribuição de cada um deles
ao  NCC-G1',  esvaziando-se  o  objeto  do  presente  procedimento  de  acompanhamento.
Homologação do arquivamento.

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

084. Expediente: 1.26.000.001223/2022-46 - Eletrônico Voto: 3311/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de possível crime de
sonegação de tributos federais por parte de instituição de ensino localizada em Recife/PE. O
Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  direto,  por  falta  de  condição  de
procedibilidade,  com  base  no  Enunciado  nº  79  da  2ª  CCR.  Pedido  de  reconsideração  da
manifestante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pedido de reconsideração
que não traz informações capazes de alterar a situação fática e probatória dos autos, apenas
reitera os fatos anteriores. Homologação do arquivamento.

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

085. Expediente: 1.29.000.002579/2022-95 - Eletrônico Voto: 3355/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo TCU/Seproc, no qual é informada a
prolação de acórdão pela 1ª Câmara do TCU, que julgou irregulares as contas de microempresa e
sua responsável legal, condenando-as ao recolhimento das quantias recebidas e ao pagamento
de multa no valor de R$ 50.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As peças
de  informação  encaminhadas  revelam  que  o  responsável  pelo  projeto  cultural  se  omitiu  em
relação ao dever de prestar contas dos recursos recebidos, razão pela qual lhe foram impostas
sanções administrativas.  O TCU não apontou,  porém,  indícios  de  que  o  investigado  teria  se
apropriado dos valores recebidos (art. 168 do CP), ou obtido os recursos por meio fraudulento, ou
mesmo que teria deixado de promover a atividade cultural objeto do incentivo (art. 40, §2º, da Lei
8.313/91). Isso porque a decisão da 1ª Câmara do TCU limita-se a sancionar o responsável pelo
descumprimento de seus deveres administrativos de prestar contas, sem qualquer consideração
adicional. Além disso, cumpre destacar que a pretensão punitiva do crime tipificado no art. 40, §2º,
da Lei nº 8.313/91 estaria atingida pela prescrição, uma vez que as peças de informação revelam
que as quantias foram recebidas em 2009 e 2011 e o prazo de prescrição do referido crime é de 3
anos, respectivamente. Homologação do arquivamento.

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

48/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

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

086. Expediente: 1.29.000.003251/2022-96 - Eletrônico Voto: 3431/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo TCU/Seproc, no qual é informada a
prolação de acórdão pelo do TCU, que julgou irregulares as contas de pessoa física, condenando-
a ao recolhimento das quantias recebidas e ao pagamento de correção monetária e juros de
mora. O prejuízo aos cofres do Fundo Nacional de Cultura equivale ao valor original de R$ R$
878.012,94, captados entre 18/12/2008 e 18/02/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). As peças de informação encaminhadas revelam que o responsável pelo projeto cultural se
omitiu em relação ao dever de prestar contas dos recursos recebidos, razão pela qual lhe foram
impostas sanções administrativas. O TCU não apontou, porém, indícios de que o investigado teria
se apropriado dos valores recebidos (art. 168 do CP), ou obtido os recursos por meio fraudulento,
ou mesmo que teria deixado de promover a atividade cultural objeto do incentivo (art. 40, §2º, da
Lei 8.313/91). Isso porque a decisão da 2ª Câmara do TCU limita-se a sancionar o responsável
pelo  descumprimento  de  seus  deveres  administrativos  de  prestar  contas,  sem  qualquer
consideração adicional. Além disso, cumpre destacar que a pretensão punitiva do crime tipificado
no art. 40, §2º, da Lei nº 8.313/91 estaria atingida pela prescrição, uma vez que as peças de
informação revelam que as quantias foram recebidas entre 2008 e 2010 e o prazo de prescrição
dos referidos crimes é de 3 anos. Homologação do arquivamento.

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

087. Expediente: 1.29.008.000016/2022-92 - Eletrônico Voto: 3309/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação em Sala de Atendimento
ao Cidadão contendo relato de descaso em atendimento hospitalar emergencial junto ao Hospital
Universitário de Santa Maria/RS. Narra a noticiante que "sua irmã (...) está internada no leito 13
do HUSM, na emergência, e, ao visitá-la, constatou que havia larvas pequenas saindo pelo nariz e
pela boca (...) Que um pequeno fragmento do ocorrido foi filmado e anexado à ocorrência policial.
Que a fita que foi usada para prender o respirador de (...) estava toda suja, e a gaze em sua boca
também  apresentava  estado  crítico  de  higiene,  que,  segundo,  a  comunicante,  não  era
provenientes do estado da paciente. O quarto apresentava bom estado de higiene". Revisão do
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Instada  a  complementar  as  informações,  a  noticiante
quedou-se inerte. Foram feitas várias diligências junto ao Hospital Universitário de Santa Maria,
não tendo sido comprovado descaso ou descuido com a paciente em questão.  Ao longo das
investigações, não foi atestada correlação entre a contaminação da paciente por larvas e qualquer
ação ou omissão do hospital em questão. Falta 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).

088. Expediente: 1.31.000.000544/2021-82 - Eletrônico Voto: 3322/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de calúnia (CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II) supostamente praticado
contra Juiz Titular da 18ª Zona Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em
que  pese  a  reprovabilidade  da  conduta,  não  há  nos  autos  o  efetivo  exercício  do  direito  de
representação pela vítima, conforme exigido, nos termos do parágrafo único (segunda parte) do
art. 145 do Código Penal. Aplicação da Súmula 714 do STF: 'É concorrente a legitimidade do
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ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido,
para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas
funções'. Ao contrário, os autos informam que, embora devidamente notificada em setembro/2021,
a vítima não manifestou expresso interesse em apresentar representação no prazo de 6 meses
(art. 107, IV, do CP). Ausência de condição de procedibilidade. Decadência do direito de queixa.
Homologação do 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: 1.32.000.000609/2022-33 - Eletrônico Voto: 3312/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a informação de apresentação de indivíduo venezuelano
abordado pela Força-Tarefa de Segurança Pública de Roraima em Pacaraima ' FTSP, no contexto
de  apresentação  de  documento  falso  para  fins  de  migração  e  pedido  de  refúgio,  fato  que
configuraria, em tese, o delito de fraude de lei sobre estrangeiro previsto no art. 309 do Código
Penal. Promoção de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Entendimento firmado pela 2ª CCR
no  sentido  de  que  a  Lei  nº  13.445/2017,  além  de  revogar  expressamente  o  Estatuto  do
Estrangeiro, previu expressamente no seu art. 123 que ninguém será privado de sua liberdade por
razões  migratórias,  exceto  nos  casos  previstos  nesse  diploma.  Falta  de  materialidade.
Precedente: Procedimento JF/SP-0014375-72.2017.4.03.6181-INQ, 705ª Sessão de Revisão, de
05/02/2018, unânime. 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).

090. Expediente: 1.34.001.004685/2022-33 - Eletrônico Voto: 3615/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS, PREVISTO NO
ART. 27-D DA LEI Nº 6.385/76. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). POR
FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 12 DA LEI N.º  6.385/76,  A CVM OBRIGATORIAMENTE
OFICIARÁ AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL,  SEMPRE
QUE  CONCLUIR  PELA  OCORRÊNCIA  DE  CRIME  DE  AÇÃO  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  SUFICIENTES  DA  MATERIALIDADE  DELITIVA  JUSTIFICADORES  DO
PROSSEGUIMENTO  DO  PRESENTE  FEITO.  ARQUIVAMENTO  QUE  NÃO  GERA  COISA
JULGADA, PODENDO AS INVESTIGAÇÕES SEREM REABERTAS SE HOUVER NOTÍCIA DE
NOVAS PROVAS (CPP, ART. 18). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Notícia de Fato
autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra o
mercado de capitais, previsto no art.  27-D da Lei nº 6.385/76, que tipifica: 'Utilizar informação
relevante  de  que  tenha  conhecimento,  ainda  não  divulgada ao  mercado,  que  seja  capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou
de terceiros, de valores mobiliários. Pena ' reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3
(três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime'.  2) Promoção de
arquivamento sob os seguintes fundamentos: 'Verifica-se tratar aqui de representação formulada
por pessoa física sobre fatos que já estão sendo objeto de investigação na esfera administrativa,
pelo  órgão especializado.  Nesse caso,  considerando-se que o órgão apurador não encontrou
indícios de crimes, e que obrigatoriamente informará ao MPF caso os encontre no futuro, entende-
se  que  as  providências  necessárias  já  estão  em curso.  Destarte,  verificada  a  existência  de
Processo  instaurado  no  âmbito  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários  para  apurar  as  mesmas
irregularidades objeto  destes  autos,  sem,  contudo,  haver,  por  ora,  qualquer  análise  do órgão
quanto à ocorrência do delito, entende-se inútil a manutenção da presente Notícia de Fato, nos
moldes  do  art.  4,  inciso  I  e  §  5º,  da  resolução  174  do  CNMP'.  3)  Recurso  interposto  pelo
interessado, de onde se extrai: 'o fato de a CVM estar apurando o episódio administrativamente
não  se  confunde  com  a  instauração  de  investigação  criminal,  que  é  o  fundamento  para
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arquivamento da primeira parte do inc. I do art. 4º da Resolução supracitada. A mais disso, a CVM
jamais  afirmou  que  não  encontrou  indícios  de  crimes.  Pelo  contrário:  anteriormente,  afirmou
categoricamente  'sugiro  o  aprofundamento  da  análise  para  ter  uma  maior  profundidade  e
extensão  dos  delitos  [...]  cometidos  pelos  reclamados[!!!]',  o  que  embasou  a  instauração  do
procedimento  administrativo  perante  o  GMA-1,  em  despacho  do  seu  respectivo  Comitê  de
Comunicações'.  4)  Manutenção  do  arquivamento  pela  Procuradora  da  República,  sob  os
seguintes fundamentos: 'considerando-se que o crime de divulgação de informações privilegiadas
requer uma investigação de natureza técnica, a qual somente pode ser conduzida a contento pela
CVM, e que tal autarquia ainda não encontrou nenhum indício de crime, este órgão ministerial
entende que é ilegal instaurar uma investigação sem justa causa neste momento, seja através de
PIC ou  de  IPL.  Outrossim,  considerando-se  que  a  CVM obrigatoriamente  reporta  ao  MPF o
resultado  das  investigações sempre  que  encontra  indícios  de  prática  criminosa,  por  força  do
disposto no artigo 12 da Lei n.º 6.385/76, e que no caso em tela a CVM já informou que não
encontrou indícios de crime, a medida adequada é o indeferimento liminar da notícia de fato'.  5)
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6) A Comissão de Valores Mobiliários - CVM
respondeu ao Ministério Público Federal nos seguintes termos: "registramos que referido processo
se encontra em fase de coleta de informações e análise, não havendo, até o momento, qualquer
entendimento  conclusivo  quanto  à  suposta  prática  de  eventual  ilícito  de  mercado".  7)  Nesse
contexto,  assiste  razão  à  Procuradora  da  República  oficiante  ao  afirmar  que  "a  CVM
obrigatoriamente reporta ao MPF o resultado das investigações sempre que encontra indícios de
prática  criminosa,  por  força  do  disposto  no  artigo  12  da  Lei  n.º  6.385/76".  8)  Ausência  de
elementos suficientes da materialidade delitiva justificadores do prosseguimento do presente feito.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). 9) Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Paulo Agne Fayet de Souza, OAB/RS Nº 55.413, realizou sustentação oral.

091. Expediente: 1.34.001.005518/2022-18 - Eletrônico Voto: 3619/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem econômica (Lei n° 8.137/90, art. 4°).
Comunicação de que empresas de logística abusaram de seu poder econômico monopolista no
mercado de prestação de serviço ferroviário,  para prejudicar  concorrente na área de serviços
logísticos, ao criarem dificuldades ao funcionamento de empresa concorrente, impedindo-lhe que
acessasse os canais de distribuição de açúcar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  oficiante  em detalhada  análise  do  caso
concreto  à  luz da legislação aplicável  aos fatos (em especial  do art.  4°  da Lei  n°  8.137/90),
'Descarta-se, de imediato, o delito do inciso II (crime de cartel), por não se tratar de acordo entre
ofertantes, ou seja, entre firmas em coordenação em um mesmo mercado relevante. Desse modo,
não estando a `A.', a `R.' e a `C.' em um mesmo mercado, não pode haver acordo horizontal. Já
com relação ao inciso I (crime de abuso de poder econômico), também não se vislumbra a sua
incidência no caso concreto (juízo de tipicidade). Como se tem, a `A.', a `R.' e a `C.' estão em uma
relação de conglomerado, a indicar a falta de autonomia decisória da `A.' e da `R.', o que retira,
portanto, a possibilidade de se falar, propriamente, em ajuste ou acordo, elementares do tipo. (...)
No caso concreto, há sequer a conduta isolada de um agente econômico em direta consideração
com  as  infrações  previstas  pela  legislação  antitruste.  O  que  existe,  em  realidade,  é  a
consideração dos efeitos concretos do Ato de Concentração nº 08700.005719/2014-65 analisado
pelo CADE e a comparação entre as condutas empreendidas pela `R.-A.' e as condições para a
sua autorização'.  Registrou-se,  ainda,  que os fatos já foram devidamente apurados no âmbito
administrativo, em que houve a condenação das empresas investigadas ao pagamento de sanção
pecuniária no valor de R$ 247.172.592,44, dentre outras obrigações de fazer e de não fazer, em
razão do cometimento de infração à ordem econômica (Lei n° 12.529/11, art. 36, IV c/c § 3°, IV e
V).  Inexistência  de  justa  causa,  por  ora,  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

092. Expediente: 1.34.001.007408/2022-82 - Eletrônico Voto: 3544/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  de  provedor  de  internet  que,  em  virtude  de  Termo  de
Compromisso de Integração Operacional firmado com a PR-SP, noticia suposta ocorrência do
delito insculpido no art.  241-A, da Lei  8069/90. Segundo a nota técnica enviada, determinado
usuário da rede, por meio de sala de bate-papo do provedor representante, o usuário de nickname
"NovinhaPelada13", domiciliada em Recife/PE, encaminhou via bate-papo UOL mensagem para
outro  usuário  ("Suellen-Recife"),  com  o  seguinte  conteúdo:  "Tem  problema?"  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Mensagem que,  isoladamente  considerada,  não
apresenta sexo explícito ou pornografia. Impossibilidade de apuração da materialidade e autoria
delitivas.  Ausência de elementos mínimos justificadores do prosseguimento das investigações.
Precedente da 2ª CCR: 1.34.001.002237/2013-12. Homologação do arquivamento.

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

093. Expediente: 1.34.016.000235/2022-11 - Eletrônico Voto: 3536/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SOROCABA-SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Consta dos autos que no dia  2/12/2021 foi
interceptada  correspondência  proveniente  dos  Estados  Unidos  endereçada  à  investigada  em
Sorocaba, SP, contendo, entre outros itens, dois frascos de vidro de cor âmbar apresentando em
seu interior líquido oleoso de cor amarela suspeito e com massa líquida total correspondente a
51,99 (cinquenta e um grama e noventa e nove centigramas). A perícia técnica confirmou que a
substância constante dos frascos era canabidiol, proscrita no Brasil. Questionada sobre os fatos, a
investigada informou que a encomenda foi enviada por sua tia, residente nos Estados Unidos,
para seu pai que sofre de insônia. Após uma conversa acerca do problema com a tia, esta disse
que enviaria um remédio para ajudar seu pai  a dormir.  A investigada afirmou não saber qual
remédio seria enviado e que, junto com os frascos, também foram enviados alguns chocolates.
Ausência do elemento subjetivo do crime de tráfico internacional de entorpecentes. Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

094. Expediente: 1.34.043.000370/2022-21 - Eletrônico Voto: 3547/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato em ação trabalhista (CP, art. 171, § 3º). Juntada de
guia de recolhimento de custas sem o devido comprovante de pagamento, pelo patrono da parte
reclamada, supostamente com a intenção de induzir o juízo em erro. Revisão de arquivamento
(art. 62, IV, da LC 75/93). Os elementos informativos juntados aos autos não evidenciam conduta
penalmente relevante. Conforme observado pelo Procurador oficiante: 'o uso de meios ardilosos
como  a  apresentação  de  informações  falsas  ao  Poder  Judiciário,  ou  mesmo  a  omissão  de
informação relevante, para induzir o juízo em erro caracteriza o denominado `estelionato judiciário'
que, apesar da nomenclatura de crime, é fato atípico no ordenamento jurídico nacional em razão
da própria natureza dialética do processo'. Conduta narrada que, no caso, embora imoral, apenas
poderia caracterizar litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC. No caso,
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cumpre observar que, além de aplicada a sanção civil no processo, a Ordem dos Advogados do
Brasil foi notificada. Subsidiariedade do Direito Penal. Homologação do arquivamento.

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

095. Expediente: 1.35.000.000393/2022-02 - Eletrônico Voto: 3357/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar eventual crime de alienação ou oneração fraudulenta de
coisa própria, previsto no art. 171, § 2º, inc. II, do Código Penal, em decorrência de representação
oriunda do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, nos autos de Execução de
Título Extrajudicial, em que figura como exequente a Caixa Econômica Federal '  CEF e como
executado  o  investigado,  que,  em janeiro  de  2015,  firmou  um contrato  de  financiamento  de
materiais de construção denominado CONSTRUCARD CAIXA, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), dando um veículo em garantia e que, posteriormente, teria efetuado a venda de
veículo, 'de propriedade é da CAIXA, em razão do contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem observou a
Procuradora da República oficiante, 'o executado prestou esclarecimentos relevantes sobre as
circunstâncias em que se deram o empréstimo, e, dentre diversas alegações, aduziu, de relevante
para análise do caso sob a ótica criminal, que solicitou à CEF um empréstimo para conserto do
caminhão de sua propriedade, que era a sua fonte de renda, tendo sido informado pelo Gerente
que somente poderia contrair o empréstimo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por
meio de uma linha de crédito vinculada a material de construção, mediante pagamento de uma
comissão ao corretor,  a  qual,  nas palavras do Gerente,  seria  mais  vantajosa ao interessado.
Assim, firmou o contrato oferecido sem compreender completamente o conteúdo e sem perceber
que seu veículo seria alienado em favor da CEF'. Ausência de elementos de conduta dolosa. Além
disso, 'não há nos autos qualquer prova acerca da alienação do veículo objeto do pedido de busca
e apreensão. Tal fato não foi sequer foi demonstrado pela CEF, apesar de indicada a alienação em
petição dirigida ao Juízo Federal'. Ao contrário, nas manifestações apresentadas pelo executado,
há informações de que o veículo é "único instrumento de trabalho", aduzindo, ainda, que quando
da tomada do empréstimo, já possuía o caminhão, 'o qual já utilizava para complementar sua
renda", bem como "o veículo nunca foi o objeto do empréstimo, como busca fazer entender o
Banco Agravado, mas tão apenas o banco o colocou como garantia,  sem informar tal  ato ao
cliente". Assim, com acerto conclui a Procuradora da República: 'o executado não foi encontrado
no  endereço  indicado  nos  autos,  tendo  a  CEF,  logo  em  seguida,  aventado  a  hipótese  de
alienação,  transferindo  a  questão  para  a  esfera  penal.  Contudo,  essa  circunstância  não  se
encontra  respaldada  em  qualquer  informação  ou  documento  apto  a  demonstrar,  ainda  que
minimamente,  que  o  executado  promoveu  a  venda  do  veículo  a  terceiro'.  Ausência  da
materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

096. Expediente: 1.35.000.000981/2022-38 - Eletrônico Voto: 3542/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de encaminhamento de notícia-crime em que o noticiante alega
estar  sofrendo stalking  e  tortura  psicológica,  há  cerca  de 7  anos,  por  meio  telefônico,  SMS,
mensagens de WhatsApp, e nas redes sociais Instagram e Facebook. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme afirmado pelo Procurador da República, 'observa-se a
total falta de concretude do relato trazido. Trata-se de uma imputação genérica, feita mediante
assertivas sem nenhuma descrição fática específica, pelo que se mostra inviável o início de uma
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apuração  criminal.  Registre-se,  ainda,  que  o  suposto  representante  possivelmente  sofre  de
esquizofrenia, conforme verifica-se da análise do laudo médico juntado por ele próprio'. Falta de
justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

097. Expediente: 1.35.000.001250/2021-29 - Eletrônico Voto: 3323/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de boletim de ocorrência formalizado por discente do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe ' IFS, narrando diversas condutas que
reputa  serem  crimes,  supostamente  praticadas  por  docente  da  instituição,  além  de  registrar
críticas em relação à metodologia de avaliação adotada pela instituição de ensino. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Analisados os autos, não foram encontrados indícios
de conduta criminosa. Da leitura da manifestação do requerente, reprovado na série em que se
encontrava, observa-se descontentamento com a metodologia de avaliação do IFS, mas não há
sinais  de  prática  de  crime.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das  investigações.
Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18, CPP.

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

098. Expediente: 1.36.000.000471/2019-28 Voto: 3286/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar dez eventos criminosos relacionados
às atividades de determinada organização criminosa desvendada no contexto da Operação Flak
(Inquérito  Policial  n°  069/2017  DRE/DRCOR/SR/PF/TO  '  autos  n°  1274-39.2017.4.01.4300),
praticados em circunstâncias de tempo e lugar diferentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Conforme ressaltado na manifestação ministerial 'No PIC em epígrafe, não foram/são
realizadas  diligências  investigativas,  mas  mero  acompanhamento  sobre  o  estágio  das  ações
penais promovidas na PR-TO e outras pulverizadas pelo país. Até mesmo quanto a tal objetivo,
entende-se que o objeto deste procedimento está esgotado, pois todas as ações foram mapeadas
e comunicadas aos respectivos Juízos ou Ministério Público, pretendendo-se sua reunião ' se for o
caso ' perante o Juízo da 4ª Vara Federal do Tocantins. Deve-se ressaltar que aqui sequer seria
recomendada  a  realização  de  diligências,  sob  pena  de  bis  in  idem,  o  que  também torna  a
continuidade  do  trâmite  deste  PIC  não  recomendada.  Ademais,  a  Corregedoria  do  Ministério
Público Federal apontou esse procedimento como um daqueles que deveriam receber `atuação
resolutiva'. (...) Nesse diapasão, não havendo fatos criminosos a apurar neste PIC, e não sendo o
local  adequado  para  aguardar  eventual  término  de  análise  de  material  apreendido  em outra
operação  (Spectrum),  que  pode  ou  não  influenciar  na  apuração  dos  crimes  elucidados  pela
operação  Flak,  bem como  não  sendo  cabível  a  continuidade  do  procedimento  apenas  para
acompanhar o êxito das ações penais já ajuizadas ou das investigações em curso em outros
autos, o arquivamento do feito é medida que se impõe'. Esgotamento do objeto. 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 (Acordo De Não Persecução)

099. Expediente: JF-GRU-PRESAN-5004909-
82.2022.4.03.6119 - Eletrônico 

Voto: 3541/2022 Origem:  GABPRM7-VSC  -  VITOR
SOUZA CUNHA

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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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
REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04
(QUATRO) ANOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME,
NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo
de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada
pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art.
40, inciso I). 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo ressaltando que
a pena mínima em abstrato cominada ao crime imputado à ré é superior a 04 anos, bem como
que a medida não é necessária e suficiente para a repressão e prevenção da infração penal. 3. A
defesa se manifestou pela possibilidade do ANPP, por considerar que os requisitos para a sua
celebração estão preenchidos, destacando que 'a pena mínima cominada ao delito imputado está
dentro do previsto em lei, haja vista o disposto no art. 28-A, § 1º, do CPP e a aplicação da causa
de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser a Assistida primária e não integrante de
organização criminosa.' 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. 5. Na presente hipótese, a denúncia classificou a conduta da acusada no art. 33,
caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 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,  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. Cumpre registrar, ainda,
que o § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas
poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Porém, mesmo que se
aplique a referida causa de diminuição no caso em análise (como requer a defesa), 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. Na presente hipótese, conforme ressaltado na denúncia, 'Da análise dos
autos pode-se inferir, considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, além de
seu altíssimo valor de mercado e o modus operandi de transporte internacional, que o crime foi
cometido para proveito financeiro de grupo criminoso organizado. Não se trata, por isso, de fato
esporádico e pontual praticado por um indivíduo sem conexões ou que não esteja à serviço de
delinquentes habituais. (...) No caso concreto, a denunciada foi presa em flagrante delito ao tentar
embarcar  para  Lisboa-Portugal  de  onde  partiria  para  Faro-Portugal,  trazendo  consigo  e
transportando a massa líquida de 6.999g (seis  mil  novecentos e noventa e nove gramas) de
COCAÍNA'.  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 acordo
de não persecução penal, tendo em vista que a pena mínima do crime imputado à ré na denúncia
é superior a 04 (quatro) anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. Medida que não se
mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não preenchimento de
requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 9. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.005928/2021-68,
julgado na Sessão n° 804, de 12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, julgado na Sessão n°
772,  de  04/06/2020;  e  5009813-53.2019.4.03.6119-APN,  julgado  na  Sessão  n°  770,  de
25/05/2020, todos à unanimidade.  10. Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos autos a
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

100. Expediente: 1.00.000.015588/2022-64  – Voto: 3344/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
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Eletrônico
(5001901-92.2022.4.04.7017) 

DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA
CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA
QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO
CRIME.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela
prática dos crimes previstos no art. 330 (na forma do art. 71), no art. 334-A, § 1°, inciso V e no art.
288, nos termos dos arts. 29 e 69, todos do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de
oferecer o acordo por verificar a existência de elementos probatórios que indicam conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender estarem
preenchidas as condições para a celebração do ANPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além
disso, o art. 28-A, §2°, II,  do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional,  exceto se insignificantes  as infrações penais  pretéritas.  5.  No  presente  caso,
consta dos autos que os denunciados foram flagrados transportando um total de 24.500 maços de
cigarros contrabandeados em automóveis que trafegavam em comboio em alta velocidade e com
a utilização de 'batedor',  sendo que desobedeceram, de forma continuada, às diversas ordens
legais emanadas por Policiais Militares que tentaram abordar os veículos utilizando sinais sonoros
e  luminosos.  Após  a  perseguição,  ao  serem abordados,  verificou-se  que  os  referidos  carros
possuíam alterações em suas características  para  aumentar  e  dissimular  sua  capacidade de
carga. Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto, utilização
de  batedor,  rádios,  vários  automóveis  especialmente  alterados/preparados  para  carregar  as
mercadorias etc) indicam cooperação/envolvimento com esquema criminoso que atua de forma
profissional  na  inserção  e  distribuição  de  cigarros  contrabandeados  em  território  nacional.
Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de
Revisão n° 803, de 22/03/2021. 6. Cumpre observar, ainda, que o núcleo do tipo penal do art. 288
do CP é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em
associarem-se  três  ou  mais  pessoas,  para  o  fim  específico  de  cometer  crimes.  Associar-se
significa  dizer  reunir-se,  aliar-se  estável  ou  permanentemente  para  a  consecução  de  um fim
comum, qual seja, a perpetração de uma série indeterminada de crimes. No caso em análise,
conforme  ressaltou  o  Procurador  oficiante  'Os  elementos  informativos  coligidos  ao  inquérito
policial demonstram que os denunciados estavam efetivamente associados, de forma estável e
permanente,  para  fins  ilícitos  (affectio  societatis),  qual  seja,  para  prática  dos  crimes  de
descaminho.  Com efeito,  o contexto  fático  revelou operação de contrabando de uma enorme
quantidade de mercadorias, por agentes que, para além de agirem em unidade de desígnios,
conheciam-se e desempenhavam operação orquestrada e segmentada, em que a uns incumbia o
transporte  das  mercadorias,  carregamento,  e  a  outro  o  fornecimento  do  local  onde  eram
armazenadas as mercadorias oriundas do Paraguai. (...) Compulsando o Laudo Pericial do celular
apreendido e a Informação de Polícia Judiciária nº 1207678/2022 (Evento 65/DESP1), denota-se
que os acusados estavam inseridos em um grupo que realizava o transporte de mercadoria ilícitas
de forma contumaz'.  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).
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101. Expediente: 1.00.000.015592/2022-22  –
Eletrônico
(0000512-80.2018.4.03.6127) 

Voto: 3383/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA
A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II).
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime
previsto  no  art.  168-A,  §  1°,  I  c/c  art.  71,  ambos  do  CP.  Acusado  que,  na  condição  de
administrador  de  determinada  empresa,  não  repassou  à  Previdência  Social  os  valores
descontados dos segurados empregados no período de 12/2006 a 12/2007. 2. O Procurador da
República oficiante recusou a propositura do acordo ressaltando que 'este órgão ministerial não
deixou de oferecer o acordo de não persecução penal - ANPP ao denunciado M.R.D. em razão
apenas da presença de execuções fiscais, mas por entender não caber o ANPP tendo em vista
que o denunciado possui contra si outras duas ações penais, além do presente feito (autos nº
0000512-80.2018.4.03.6127), quais sejam, a ação penal nº 0001054-84.2007.4.03.6127 (extinta a
punibilidade) e a ação penal nº 0000633-21.2012.4.03.6127, na qual o denunciado foi condenado
à pena de dois anos e quatro meses pela prática do crime descrito no artigo 337-A, inciso III, do
Código Penal'. 3. Interposição de recurso pela defesa, por considerar que a ação penal em que foi
extinta  a  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  não  pode  ser  sopesada
negativamente para fins de negativa do acordo. Destacou, ainda, que os fatos relacionados à
ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 337-A, III, do CP
remontam ao aos anos de 2006 a 2008, ou seja, estariam cronologicamente interligados aos ora
apurados e dentro do mesmo contexto empresarial daquela época, sendo que além de não haver
que se falar em habitualidade, seria cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
dois processos em sede de eventual execução criminal. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além
disso, o art. 28-A, §2°, II,  do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido
dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do
acusado  constitui,  em  regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal
(Procedimento n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo
n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°  770,  de 25/05/2020).  Nesse sentido,  a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
são  suficientes  para  caracterizar  a  contumácia,  a  habitualidade  ou  a  reiteração  delitiva,  que
implicam  a  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  (Procedimento  n°
1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, unânime). 6. Ainda quanto
à vedação prevista no art.  28-A, §2º,  II,  do CPP, importante registrar  que esta 2ª CCR já se
manifestou  no  sentido  de  que  o  simples  fato  de  o  crime  ser  continuado  não  inviabiliza  a
propositura do ANPP. Entretanto, a depender das circunstâncias do caso concreto, é possível que
crimes  praticados  em  continuidade  delitiva  obstem  o  oferecimento  do  acordo,  com  base  no
referido  dispositivo  legal  (Precedente:  Processo  n°  5052093-51.2020.4.04.7000,  Sessão  de
Revisão n° 803, de 22/03/2021, unânime).  7. No presente caso, conforme consta dos autos, o
acusado, na condição de administrador de determinada empresa, não repassou à Previdência
Social  os valores descontados dos segurados empregados no período de 12/2006 a 12/2007,
praticando com isso o crime previsto no art. 168-A, § 1°, I, c/c art. 71, ambos do CP. Ocorre que,
concomitante com a prática de tais condutas, cometeu ainda outro crime de forma continuada (CP,
art. 337-A, III), pelo qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. 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,
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havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou
profissional.  9.  Prosseguimento  da  persecução  penal.  Devolução  dos  autos  à  origem  para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

102. Expediente: 1.00.000.015829/2022-75  –
Eletrônico
(0002397-89.2003.4.03.6181) 

Voto: 3345/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em face de acusado(s) pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP.
2. A Procuradora da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo
após  o  recebimento  da  denúncia,  conforme  entendimento  dos  Tribunais  Superiores.  3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que
foi  revisada  e  ampliada  a  partir  da edição  da Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no item 8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  7.
Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na
6ª  Sessão  Ordinária,  em  18/08/2021,  unânime.  8.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  à
Procuradora da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara,
bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo,  no caso
concreto.

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

103. Expediente: 1.20.000.000685/2022-60 - Eletrônico Voto: 3578/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  EXIGIDO  PARA  A
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CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.  28-A DO CPP.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90,
em concurso formal com o crime do art. 337-A, III, do CP. 2. O Procurador da República oficiante
deixou de oferecer o acordo por entender que a soma das penas mínimas dos crimes imputados
aos  réus  na  denúncia  supera  04  anos.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa  de  P.A.P..
Encaminhamento dos autos à 2ª  CCR/MPF,  com fundamento no art.  28-A,  §  14,  do CPP.  4.
Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª
CCR/MPF já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo
quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material,
formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04
anos).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes  da  2ª  CCR:  Processo  n°  5007273-
44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020;  Processo  n°  5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. De acordo
com o art. 28-A, § 1°, do CPP 'Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o
caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso
concreto.' De outra parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como a classificação jurídica do crime, conforme apresentada na denúncia
(CPP, art. 41). 6. No presente caso, verifica-se que a soma das penas mínimas dos crimes objeto
da denúncia  ultrapassa o limite  de 04 anos previsto  no art.  28-A do CPP.  De acordo com a
manifestação do MPF,  'Ambos os delitos possuem pena abstrata idêntica.  Logo, aqui  tomarei
como principal a sonegação previdenciária, uma vez que diz respeito ao débito de maior valor.
Compreendo que a principal conduta, correspondente ao art. 337-A, inciso III, CP, fora praticada
de maneira continuada por doze vezes, de modo a justificar o aumento de 2/3 previsto no art. 71
do Código Penal. Logo, ela deveria totalizar, no mínimo, 3 anos e 4 meses de pena privativa de
liberdade. Esta pena em abstrato deveria, ainda, ser considerada nos termos do concurso formal,
com a prática do delito do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, o qual também foi realizado por doze
vezes continuadas. Em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o
critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base
o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de doze crimes em
concurso formal, a pena do crime principal deveria ser aumentada pela metade. Assim, tem-se
que a imputação da denúncia corresponde, em verdade, a uma pena mínima de 5 (cinco) anos de
pena privativa de liberdade. Desta feita, consoante o art. 28-A, caput e §1º, do CPP, mostra-se
incabível a oferta de ANPP.' 7. Sobre o tema, ao julgar o Processo n° 0001950-72.2015.4.05.8300,
na Sessão de Revisão n° 813, de 21/06/2021, esta 2ª CCR/MPF se manifestou no sentido de que
"Importante registrar que não se desconhece o direcionamento proposto pela Súmula n° 723 do
STF no sentido de se considerar, em regra, na causa de aumento a fração que menos aumentar a
pena mínima e,  na causa de diminuição,  a fração que mais diminuir.  No entanto,  como bem
destacou  a  Procuradora  da  República  oficiante,  para  a  aferição  da  pena  em  dosimetrias
envolvendo especificamente crimes continuados,  o cálculo a ser adotado é o que relaciona o
número  de  delitos  às  correspondentes  frações  a  serem adicionadas,  seguindo-se  um critério
objetivo,  conforme jurisprudência do STF (HC 134.327),  o que foi  aplicado no presente caso.
Entendimento semelhante já foi adotado por essa 2ª Câmara em caso de tráfico internacional de
drogas, onde não se aplicou a causa de diminuição no patamar que mais diminuiria a pena, com
fundamento  em  entendimento  jurisprudencial  do  STJ  (Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  n°
5001540-17.2021.4.03.6119,  Sessão  de  Revisão  n°  808,  de  12/05/2021,  unânime)".  8.
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do
CPP, em razão do não preenchimento de requisito para a sua celebração, no caso concreto.  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).
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Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

104. Expediente: JF/MG-1017396-53.2020.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3652/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO
FEDERAL. APÓS INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, EM
JUÍZO,  PUGNANDO  SEJA  DECLINADA  A  COMPETÊNCIA  PARA  PROCESSAMENTO  E
JULGAMENTO  DO  FEITO.  DESPACHO  DO  JUIZ  FEDERAL  EM  QUE  REAFIRMA A  SUA
COMPETÊNCIA E RATIFICA O ARQUIVAMENTO. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR. AUSÊNCIA
DE DISCORDÂNCIA ENTRE MPF E MAGISTRADO ACERCA DO ARQUIVAMENTO. QUESTÃO
JUDICIALIZADA,  COM  O  SEU  ARQUIVAMENTO  ACOLHIDO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
PRESENTE REMESSA. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de informações de que, no dia
27/01/2014,  um  usuário  do  Facebook  publicou  nessa  rede  social  dois  arquivos  de  imagens
contendo cenas de nudez e de abuso sexual de crianças e/ou adolescentes. Suposta prática do
crime previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90. 2. O MPF promoveu o arquivamento do feito, haja
vista a não delimitação da autoria, bem como por não se vislumbrar nenhuma outra diligência apta
a modificar o panorama probatório atual. 3. Por sua vez, o Juízo da 35ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Minas Gerais acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do caso.
4. Após intimação do MPF acerca do arquivamento, Procurador da República diferente daquele
que o promoveu se manifestou pugnando seja declinada a competência para processamento e
julgamento  pela  Subseção  Judiciária  de  Pouso  Alegre/MG.  Subsidiariamente,  requereu  a
aplicação por analogia do disposto no art. 28 do CPP, com posterior remessa dos autos à 2ª CCR.
De acordo com o membro do MPF, há inconstitucionalidade no ato da presidência do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, a Resolução Presi 5747798 ' que aprovou a especialização da 35ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar crimes cibernéticos
próprios e crimes praticados contra criança e adolescentes pela internet. Considera que tal ato
fere o princípio do juiz natural, por determinar, a posteriori, a competência para julgamento desta
causa  e  daquelas  ali  elencadas,  não  obstante  sua  fase  processual.  Aduz  que,  em vista  da
preexistência  do juízo e  a  vedação aos tribunais  de exceção,  a competência  fixada somente
deveria se aplicar a fatos futuros, e não a fatos constantes de inquéritos policiais já distribuídos e
sem a respectiva propositura  de ação penal,  o que anularia  o  artigo 6º da Resolução. Alega
também violação ao art. 70 do CPP ' que fixou a competência pelo local da consumação do delito '
uma vez que a Resolução PRESI 5747798 estabeleceu que a Seção Judiciária de Minas Gerais
será responsável pelo processamento e julgamento de todos os crimes elencados em seu art. 3º,
independente do local de consumação dos atos. 5. Nesse contexto, o Juízo da 35ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Minas Gerais reafirmou sua competência e o acolhimento da promoção de
arquivamento. Todavia, determinou a remessa dos autos à 2ªCCR 'mediante aplicação analógica
do art.  28 do Código de Processo Penal c/c o art.  62,  IV,  da Lei  Complementar n. 75/93.'  6.
Revisão (2ª CCR). 7. A atribuição da 2ª CCR ocorre nas hipóteses de arquivamento submetido
diretamente ao colegiado para homologação ou de remessa com base no art. 28 do CPP quando
houver discordância do Juiz acerca do arquivamento do apuratório, por considerar improcedentes
as razões invocadas (Precedente da 2ª  CCR: JF-RJ-5015463-92.2018.4.02.5101-INQ,  Sessão
843, de 04/04/2022). 8. Ausência, na hipótese, de discordância entre Ministério Público e Juiz
acerca do arquivamento. 9. Não conhecimento, portanto, da presente remessa, haja vista que se
trata de questão judicializada, com o seu arquivamento acolhido pelo magistrado federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa, nos termos do voto do(a) relator(a).
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105. Expediente: JF/CE-0801720-05.2021.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3602/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  USO  DE  DOCUMENTOS  FALSOS  PARA  OBTENÇÃO  DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  PERANTE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
PRIVADA. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI 7.492/1986. OTIMIZAÇÃO DAS
APURAÇÕES DE FRAUDES EM FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS COM A INSERÇÃO NO
PROJETO PROMETHEUS. O PROSSEGUIMENTO ISOLADO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO
É  MEDIDA INEFICAZ  E  IMPRODUTIVA.  MANUTENÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar suposto uso de documentos falsos para obtenção, em 20/12/2013,
de financiamento de veículo automotor perante instituição financeira privada. 2. O Procurador da
República promoveu o arquivamento, ao fundamento de que 'a única linha investigativa idônea
mostrou-se  insuficiente  para  identificação  da  autoria  delitiva,  assim  não  vislumbro  outras
diligências aptas a produzirem inovação nesta investigação, entendendo não haver justa causa
para a propositura de ação penal. Desse modo, resta infrutífera a persecução penal nos moldes
estabelecidos  neste  IPL,  sendo  mais  eficiente  a  inserção  do  caso  no  âmbito  do  Projeto
Prometheus'. 3. Discordância do Juízo federal, considerando necessário o aprofundamento das
investigações,  'por  entender  que  restam diligências  investigativas  viáveis  e  aptas  a  alterar  o
panorama probatório atual, tendo em vista a existência de testemunhas ainda não ouvidas pela
Polícia Federal (inclusive a vítima da fraude que teve os seus dados indevidamente utilizados para
a obtenção do financiamento)'. 4. 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. 5. Inicialmente, cumpre
ressaltar que os fatos narrados configuram, em tese, o crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/1986.
Precedentes da 2a CCR (1.00.000.022240/2020-61, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021) e do
STJ  (CC  158.548/PI,  Terceira  Seção,  DJe  01/08/2018).  6.  Entretanto,  em  razão  da  grande
quantidade de comunicações de fraudes em financiamentos de veículos e da baixa resolução dos
procedimentos,  esse  tipo  de  crime  foi  inserido  no  Projeto  Prometheus  por  meio  da  Portaria
Conjunta  001/2020-COGERDICOR/PF,  de  01/04/2020,  com  o  objetivo  de  otimizar  as
investigações. 7. O Projeto Prometheus é resultado da constatação de que com a instauração de
inquéritos  para  cada  notícia-crime,  sem  um  prévio  trabalho  de  análise  de  dados  e  uma
metodologia  própria  de enfrentamento a  determinados tipos de delito,  em breve,  haverá uma
enorme quantidade de investigações isoladas, em todo o país, com pouco ou nenhum resultado,
além de sobrecarga de trabalho e a desnecessária abertura de inquéritos referentes ao mesmo
tema, com desperdício de recursos humanos e materiais. Utilizado no trato de notícias-crimes em
massa, o Projeto Prometheus tem como objetivo garantir que os esforços investigativos da Polícia
Federal  sejam  direcionados  para  a  realização  de  operações  especiais  de  polícia  judiciária,
evitando a instauração de centenas ou de milhares de inquéritos policiais lastreados em fatos
isolados. 8. Nesse contexto, tendo em vista o longo decurso de tempo desde a data da fraude e o
fato  de  que  as  diligências  iniciais  realizadas  pela  Polícia  não  lograram identificar  elementos
indicativos da autoria do crime, verifica-se que o prosseguimento isolado da presente investigação
é medida ineficaz e improdutiva, o que justifica o arquivamento. 9. Necessidade de inclusão dos
dados obtidos neste inquérito no Projeto Prometheus. 10. Precedentes congêneres da 2a CCR:
JF/SP-5002391-56.2021.4.03.6119-IP, Sessão de Revisão 837, de 07/02/2022; JF-DF-1001501-
25.2019.4.01.3400-INQ,  Sessão  de  Revisão  811,  de  08/06/2021;  JF-DF-1016627-
52.2018.4.01.3400-INQ,  Sessão  de  Revisão  809,  de  17/05/2021;  JF-DF-INQ-1004270-
06.2019.4.01.3400, Sessão de Revisão 806, de 26/04/2021; JF-DF-1018881-95.2018.4.01.3400-
INQ, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021; todos unânimes. 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).

106. Expediente: JF/PR/CAS-5001448-
07.2020.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 3645/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurada
para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão de mercadoria
importada irregularmente por 'C.S.C', consistente em 3.828 baterias de celular, 60 cabos USB, e 1
tabaco para Narguilé. O valor dos tributos federais não recolhidos foi estimado em R$ 19.414,65
(dezenove mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Segundo consta, no
dia 28/04/2019, por volta das 18h30min, na BR 227, município de Cascavel/PR, equipe da Receita
Federal do Brasil efetuou a abordagem de ônibus de linha, ocasião em que localizou mercadorias
de  origem  estrangeira,  sem  comprovação  de  sua  regular  internacionalização  no  país,  de
propriedade  do  passageiro  'C.S.C'.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, sob o seguinte fundamento: (i) a
jurisprudência pátria, por sua vez, já vem aplicando reiteradamente o parâmetro de R$ 20.000,00
para  fins  de  análise  da  insignificância  penal  do  delito  do  artigo  334  do  Código  Penal;  (ii)
finalmente, por se cogitar de análise objetiva de tipicidade penal, também é irrelevante perquirir as
condições pessoais subjetivas do suposto infrator,5 tais como reincidência ou maus antecedentes,
as quais se limitam à fase ulterior de dosimetria da pena, sob pena de retrocesso ao Direito Penal
do Autor. 3. Discordância do Juiz Federal afastando a aplicação do princípio da insignificância em
face da existência de reiterações. O Magistrado aduziu que: (i) desse modo, de acordo com o
entendimento jurisprudencial até então adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal  de  Justiça,  ao  qual  me filio,  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância; (ii) considerando que, in casu, a parte 'C.S.C' já foi autuada em outros processos
administrativos (Evento 13, DESP1, Página 3 e Evento 13, DESP2, Página 5), afasto a aplicação
do  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'. (Grifou-
se) 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).  8.  Assim,
considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a
existência  de  outras  autuações fiscais  nos  últimos cinco  anos e (iv)  o  fato  de  que,  no  caso
concreto,  os  elementos  indicam  que  a  importação  possui  intuito  comercial,  não  é  cabível  a
aplicação do princípio da bagatela. 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 da ora noticiada pela prática do crime de descaminho.

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

107. Expediente: JF/PR/GUAI-5000009-
59.2019.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 3632/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do crime de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Promoção de arquivamento pelo MPF. Discordância do magistrado (CPP, art. 28 - redação anterior
à Lei 13.964/2019). Manutenção do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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108. Expediente: JF/PR/GUAI-5001616-
36.2021.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 3653/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 355 DO CP. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. ARQUIVAMENTO QUE SE MOSTRA
PREMATURO QUANTO AO POSSÍVEL CRIME DE TERGIVERSAÇÃO (ART. 355, PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO CP),  UMA VEZ QUE PERMANECE A SUSPEITA DE QUE A ADVOGADA ORA
INVESTIGADA  TERIA  SIDO  CONTRATADA  PELA  EMPRESA  RECLAMADA  NA  AÇÃO
TRABALHISTA.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado
para apurar  suposta prática do crime previsto no art.  355 do Código Penal.  2.  Nos autos de
determinada ação trabalhista, o Juiz Substituto da 2ª Vara do Trabalho de Toledo/PR observou
que: ''O que se tem é uma fraude em prejuízo da parte empregada, configurada pela juntada de
documento  com  indício  de  falsidade  de  conteúdo  e  pela  negativa  de  um direito  de  regular
representação  em  juízo,  ao  passo  que  um  advogado  remunerado  pela  parte  contrária  não
representa  legitimamente  a  parte  que  consta  como  suposta  contratante''.  3.  Promoção  de
arquivamento. Argumentos, em síntese, de que: i) '' o crime de patrocínio infiel, tipificado no art.
355, caput, consiste em `Trair,  na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional,
prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado'. Trata-se de crime próprio quanto
à subjetividade ativa, somente podendo ser praticado por advogado inscrito na OAB, pelo que
desde já a possibilidade do investigado N' tê-lo praticado. Ainda, é crime material exigindo-se o
resultado naturalístico de dano efetivo à vítima. Nesse ponto, o dano potencial não tipifica o crime.
No caso em tela, consoante os elementos colhidos, verifica-se que todos os acordos trabalhistas
foram honrados. De fato, não houve litigância de má-fé ao autor da ação, nada sendo executado
em desfavor da empresa reclamada.' ii) 'Por sua vez, sobre a possível ocorrência do crime de
Patrocínio simultâneo ou tergiversação, previsto no parágrafo único do art. 355, o dispositivo legal
assim dispõe: `Parágrafo único ' Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial
que  defende  na  mesma  causa,  simultânea  ou  sucessivamente,  partes  contrárias.'  Cuida-se
igualmente de crime próprio, porém formal quanto ao resultado, não se exigindo a causação de
dano concreto às vítimas. Ao contrário do crime previsto no caput, consuma-se com a prática do
ato  processual  que  configure  o  patrocínio  simultâneo.  Entretanto,  em análise  aos  autos,  não
restou  demonstrada  a  prática  do  crime  por  N'  Com  efeito,  não  trabalhou  para  a  empresa
reclamada.'  4. Discordância do Juízo Federal,  entendendo que os fatos relatados na presente
investigação  amoldam-se,  em tese,  ao  crime de  tergiversação.  Aplicação  do  art.  28  do CPP
(redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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: 'Apesar de não haver possibilidade de imputar à
investigada o crime de patrocínio infiel (art. 355, caput, do CP), dado não haver provas acerca de
dano material  decorrente  da  conduta,  o  mesmo não  se  pode  dizer  em relação  ao  crime de
tergiversação (art.  355,  parágrafo único,  do CP).  Com relação ao segundo tipo penal,  há sim
evidências indiciárias nos autos de que a advogada foi contratada pela empresa, notadamente, os
depoimentos dos trabalhadores envolvidos, que ao serem entrevistados afirmaram que sequer
conheciam a advogada N''. (Grifo não original) 6. Arquivamento que se mostra prematuro quanto
ao possível crime de tergiversação, uma vez que permanece a suspeita de que a advogada ora
investigada  teria  sido  contratada  pela  empresa  reclamada  na  ação  trabalhista.  7.  Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento
das investigações, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se à
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto. 

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

109. Expediente: JF/PR/GUAI-5002110-
61.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -

Voto: 3601/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
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Eletrônico GUAÍRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de descaminho, haja vista a Introdução, por
via  terrestre,  de  2  (dois)  pneus  de  caminhão  novos,  de  procedência  estrangeira,  sem  a
comprovação  de  sua  regular  importação.  Mercadoria  avaliada  em R$  1.242,82  (U$  300,00).
Impostos devidos (II + IPI) no importe de R$ 227,68. Promoção de arquivamento, ao fundamento
de que 'A importação,  nessa hipótese,  caracteriza tão somente infração  administrativa  e  não
justifica a movimentação do aparato estatal  de persecução penal para essa conduta que não
ofende minimamente o bem jurídico penalmente tutelado'. Discordância do Juízo federal, tendo
em vista a notícia de reiteração delitiva. Remessa dos autos à 2a CCR, nos termos do art. 28 do
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). O valor da mercadoria apreendida (U$ 300,00)
está  abaixo  da  cota  de  isenção  fixada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em  U$  500,00  ou  o
equivalente em outra moeda (Portaria MF 440, de 30 de julho de 2010). Aplicação do Enunciado
74/2a CCR: 'A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção
fixadas  pela  Receita  Federal,  mas,  em desacordo  com os  critérios  quantitativos  e  temporais
preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante
a existência de reiterações no crime de descaminho'. 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).

110. Expediente: JF/PR/GUAI-5002563-
56.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3720/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  VERIFICAÇÃO  QUANTO  À  POSSIBILIDADE  DE
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a
partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal. Segundo consta dos autos, no dia 20/12/2021,
equipe da Polícia Rodoviária Federal, na área rural do município de Toledo/PR, abordou o veículo
conduzido por  'V.M.S.C.'  e  ao vistoriar  o interior  do veículo,  encontrou grande quantidade de
mercadorias de origem estrangeira (vinhos e pneus), desacompanhadas de documentação fiscal,
conforme auto de infração.  Os produtos apreendidos foram avaliados em R$ 13.875,14 (US$
2.436,00) e os tributos iludidos (II + IPI) estimados em R$ 6.937,57. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  com base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  ser
'irrelevante perquirir as condições pessoais subjetivas do suposto infrator (a autuada apresenta
uma única autuação, além da presente), tais como reincidência ou maus antecedentes, as quais
se limitam à fase ulterior de dosimetria da pena, sob pena de retrocesso ao Direito Penal do Autor.
Se o aludido princípio afasta o  jus puniendi  estatal,  ainda que o suposto infrator  já tenha se
envolvido antes em delitos da mesma espécie, há de se observar a ofensividade ao bem jurídico
no caso concreto'. 3. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR no sentido de que
se  mostra  inaplicável  o  princípio  da  insignificância,  independentemente  do  valor  dos  tributos
suprimidos, quando evidenciada a reiteração delitiva. Ressaltou que, 'de acordo com o extrato do
sistema  COMPROT,  [V.M.S.C.]  já  foi  autuado(a)  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras
irregularmente introduzidas no território nacional e/ou apreensão de veículo, tendo formalizado(s)
contra  si  o(s)  processo(s)  nº  10935.743125/2020-92,  10935.743126/2020-37  sendo,  portanto,
reincidente na infração'. 4. 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'. 5. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário
pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em
períodos de até 5 (cinco) anos anteriores à presente autuação, ainda que a soma dos tributos
sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807, 828ª Sessão de
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Revisão,  de  8/11/2021).  6.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo(a) contribuinte '  levando em consideração todas as apreensões ' totalizar
valor bem 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 nºs 75 e 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, pela falta de gravidade, muito menos o Direito Penal deveria atuar
para reprimir  a conduta,  dado que é a ultima ratio  para a solução dos problemas sociais.  7.
Todavia, considerando (i) o Enunciado nº 49 da 2a CCR, (ii)  o entendimento majoritário deste
Colegiado e (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos 5 (cinco) anos, não se afigura
cabível  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela  na  presente  hipótese.  8.  Não  homologação  do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o
caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao Procurador oficiante que requeira, com
fundamento  em sua  independência  funcional,  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  9.
Assinale-se,  ainda,  a  necessidade  de  o  membro  do  MPF  apurar  todo  conjunto  probatório,
verificando  a  possibilidade  de  apensamento  dos  demais  procedimentos  investigatórios  já
existentes  e  de  eventuais  novos  que  porventura  venham a  ser  instaurados  em desfavor  da
investigada 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).

111. Expediente: JF/PR/LON-5000512-
91.2020.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 3603/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
LONDRINA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO USO DE DOCUMENTO FALSO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. ARQUIVAMENTO JÁ ACOLHIDO PELO
JUÍZO DA 5a VARA FEDERAL DE LONDRINA/PR. SUSPENSÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART.
28 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO ENTRE O PROCURADOR DA REPÚBLICA E O JUIZ
A  SER  ANALISADO  POR  ESTE  COLEGIADO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  PEDIDO  DE
REVISÃO. 1. Inquérito policial instaurado para apuração de eventual crime cometido por meio da
ação 5004682-63.2017.4.04.7015, proposta em 03/12/2009 e distribuída originariamente perante
a 1a Vara Cível da Justiça Estadual de Apucarana/PR e, posteriormente, em razão de declínio de
competência,  perante  a  Justiça  Federal  em  Apucarana/PR,  em  que  consta  como  um  dos
demandantes a pessoa de A. G. e, como ré, a seguradora S. C. N. S. G. S/A. A referida ação tinha
por objetivo o recebimento de indenização sob a alegação de que as habitações populares teriam
sido construídas em afronta às normas da construção civil, o que representaria danos estruturais
às residências, haja vista serem inadequadas para habitação. Entretanto, apurou-se que A. G.
teria falecido em 13/10/2008, data anterior àquela em que houve a assinatura da procuração que
outorgou  poderes  a  advogados  na  ação  supracitada,  qual  seja,  20/11/2009.  2.  Promoção  de
arquivamento com base na prescrição. 3. A 5a Vara Federal de Londrina/PR acolheu os pareceres
ministeriais e determinou o arquivamento. 4. A parte interessada requereu 'a aplicação do artigo
28,  do Código de Processo Penal,  bem como do artigo 62,  inc.  IV,  da Lei  Complementar  nº
75/1993, para que submeta a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, que
poderá verificar a necessidade de continuidade das investigações e determinar a realização de
novas diligências investigatórias'. O Juiz, por sua vez, determinou a remessa dos autos a este
órgão revisor, nos termos do § 1º do art. 28 do CPP. 5. A nova redação do art. 28, caput, do CPP '
trazida pela Lei 13.964/19 ' encontra-se atualmente suspensa por decisão do Supremo Tribunal
Federal (ADI 6298-MC/DF e ADI 6305-MC/DF). 6. Em decisão monocrática proferida no bojo da
RCL 42093/PR, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que, 'suspensa a eficácia da norma
que estabelecia o encaminhamento, de ofício, dos autos para a instância de revisão ministerial
para fins de homologação, na forma da lei (art. 28, caput, do CPP), é ilógico pensar que o § 1º
desse mesmo artigo ainda esteja vigente, permitindo que a vítima, ou seu representante legal,
possa tomar aquela mesma providência'. 7. Assim, aplica-se ao caso concreto a redação original
do  art.  28  do  CPP.  8.  Na  hipótese,  verifica-se  que  não  há  dissenso  entre  o  Procurador  da
República e o Juiz a ser analisado por este Colegiado. 9. Em decisão recente, este órgão revisor
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posicionou-se no sentido de que a 2a CCR/MPF possui atribuição 'nas hipóteses de arquivamento
submetido diretamente ao Colegiado para homologação ou de remessa com base no art. 28 do
CPP quando houver discordância do Juiz quanto ao arquivamento do apuratório por considerar
improcedentes  as  razões  invocadas'  (JF-LIM-5000624-71.2022.4.03.6143-REPCR,  Sessão  de
Revisão 855, de 08/08/2022, unânime). 10. O caso é de não conhecimento do pedido de revisão,
posto que o arquivamento já foi acolhido pela via judicial, não cabendo, por ora, análise revisional
por parte deste Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
pedido de revisão, nos termos do voto da relatora. 
A advogada  Dra.  Maria  Clara  Martins,  OAB/SP  Nº  371.454,  acompanhou  o  julgamento  do
processo.

112. Expediente: JF/PR/MGA-5010548-
21.2022.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 3644/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurada
para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão de mercadoria
importada irregularmente por 'J.L.M.S',  consistente em 72 (setenta e dois)  desodorantes e 24
(vinte e quatro) vinhos. O valor dos tributos federais não recolhidos foi estimado em R$ 489,09
(quatrocentos e oitenta e nova reais e nove centavos). Segundo consta, no dia 18/01/2022, por
volta das 16h30min, na PR 317, município de Santo Inácio/PR, equipe do DENARC efetuou a
abordagem de ônibus de linha, ocasião em que localizou mercadorias de origem estrangeira, sem
comprovação de sua regular internacionalização no país, de propriedade do passageiro 'J.L.M.S'.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio
da insignificância, sob o seguinte fundamento: 'Desta forma, a análise da presente Representação
Fiscal para Fins Penais revela, dentro dos atuais parâmetros jurisprudenciais, uma situação de
absoluta insignificância em relação aos itens apreendidos,  tratando-se de conduta incapaz de
causar efetiva e substancial lesão aos bens jurídicos tutelados pelo artigo 334 do Código Penal,
não se justificando a intervenção do Direito Penal, em atenção aos princípios da fragmentariedade
e à concepção de Direito Penal como última ratio do sistema jurídico estatal sancionatório'. 3.
Discordância do Juiz Federal afastando a aplicação do princípio da insignificância em face da
existência de reiterações. O Magistrado aduziu que: (i) No caso em análise, consta dos autos que
o(a) investigado(a) já teve diversas mercadorias de origem e procedência estrangeira apreendidas
e  desacompanhadas  da  devida  documentação  legal.  E,  apesar  que  o  valor  dos  tributos  das
mercadorias  apreendidas  em  tese  sonegados  seja  inferior  a  R$  20.000,00,  a  "relação  de
processos do CPF" demonstra que o(a) investigado(a) já teve outras mercadorias apreendidas
pela  Receita Federal  do Brasil  em diversas ocasiões ;  (ii)  Além do que,  a soma dos tributos
sonegados nos últimos 05 anos (período mínimo para prescrição e aplicação do § 4º do artigo 20
da Lei  do  CADIN -  Lei  10.522/2002)  supera  o  valor  de  R$  20.000,00.  4.  Consta  dos  autos
documentação  acostada  pela  Receita  Federal  (Evento  1,  fls.  27/30),  a  qual  descreve  outras
apreensões  efetuadas  em nome  do  investigado  nos  últimos  5  anos,  cujos  valores  somados
indicam o não recolhimento de tributos superiores a R$ 20.000,00. 5. Revisão de arquivamento
(art. 62, IV, da LC 75/1993). 6. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-
se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o
valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja
superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em
períodos de até 5 (cinco) anos'. (Grifou-se) 7. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de 08/11/2021). 8. Assim, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário
deste Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos cinco anos (Evento 1,
fls. 27/30) e (iv) o fato de que, no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui
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intuito comercial,  não é cabível a aplicação do princípio da bagatela.  9. Não homologação do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o
caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se 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 da ora noticiada pela
prática do crime de descaminho. 

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

113. Expediente: JF-RJ-5054868-96.2022.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico 

Voto: 3641/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato  instaurada  para  apurar  a  suposta  prática do crime de  tráfico  internacional  de
drogas  (Lei  11.343/2006,  art.  33,  c/c  art.  40,  I),  a  partir  de  expediente  encaminhado  pela
Corregedoria Regional de Polícia Federal '  COR/SR/PF/RJ para fins de controle externo após
arquivamento, dando conta da lavratura de Termo de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e
Drogas Afins (TASEDA) tendo como remetente 'A.V.M.N.', residente no Rio de Janeiro/RJ, e como
destinatária  'B.G.',  residente  na  Austrália.  Consta  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  nº
1862/2021-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, confeccionado a partir de exames periciais realizados no
material  apreendido,  consistente  em 459,7g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e sete
decigramas) da substância Cocaína, de uso proscrito no Brasil. Consta informação policial dando
conta de que 'A.V.M.N.' não possui antecedentes criminais. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento  do  feito,  sob  os  seguintes  fundamentos:  (i)  conforme  se  extrai  do
despacho policial do Documento 1.1, Página 15, o fato de a substância entorpecente apreendida
perfazer a massa líquida de 459,7g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e sete decigramas)
faz com que os fatos em tela se amoldem à previsão insculpida no artigo 6º, inciso IV, alínea "g",
da Portaria Conjunta nº 1, de 12/08/2019, da COGER-DICOR/PF, uma vez que tal quantidade se
enquadra  no  limite  estipulado  no  referido  dispositivo  (vide  item "c"  da  informação policial  do
Documento 1,  Página 39);  (ii)  assim,  considerando também que não foi  possível  identificar  o
remetente do material ilícito, 'A.V.M.N.'(Documento 1.1, Página 12/14), conclui-se não haver justa
causa  para  o  prosseguimento  das  apurações;  (iii)  outrossim,  cumpre  registrar  que  os  dados
referentes ao presente expediente já foram inseridos no Projeto Prometheus (vide Documento 1.1,
Página  16),  desenvolvido  pela  Polícia  Federal  com a  finalidade  de  concentrar  seus  esforços
investigativos para a realização de operações especiais estratégicas, visando a alcançar maior
utilidade, eficiência e efetividade na persecução penal. Discordância do Juízo Federal. De acordo
com o magistrado: (i) quanto à materialidade, o laudo n° 1862/2021 ' NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP
atesta que a substância apreendida era cocaína e pesava quase 0,5kg (massa líquida); (ii)  a
portaria citada pelo MPF não foi juntada aos autos e, ainda que o fosse, regras administrativas de
otimização de investigações não são aptas para, isoladamente, afastarem a lesão ao bem jurídico
tutelado; (iii) no que toca à autoria, o remetente da encomenda identificou-se como 'A.V.M.N.' e as
imagens da postagem foram resgatadas junto à empresa DHL (evento 1, INIC 1, pg. 30). Nelas,
vê-se um homem aparentando entre 40 e 50 anos, com fisionomia compatível com a pessoa de
'A.V.M.N.',  portador  do  CPF  (,,,)  e  cujas  fotos  extraídas  de  bancos  de  dados  também  se
encontram nos  autos  (pg.34).  A partir  dessa  informação,  a  única  tentativa  de  localização  de
'A.V.M.N.' foi a busca no endereço do remetente declarado na correspondência. Aplicação do art.
28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Acerca do crime
de  tráfico  internacional  de  drogas  por  via  postal,  a  presente  Câmara  Revisora  orienta  aos
membros  do  MPF:  '(...)  c)  Observar  a  possibilidade  de  se  proceder  ao  arquivamento  dos
procedimentos quanto aos destinatários ('consumidores'), quando reconhecida a insignificância da
conduta  no  caso  concreto,  com a  inclusão  dos  dados  no  Projeto  Prometheus.  d)  Incluir  os
revendedores, juntamente com fornecedores, utilizando-se a sistemática do Projeto Prometheus,
para fins de enfrentamento desse tipo de criminalidade organizada, buscando a implantação de
uma estratégia de inteligência para combater esse modelo de comércio ilícito de drogas (...).'
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(Orientação nº 41/2ª CCR). Manutenção do arquivamento, haja vista a insignificância da conduta
no caso concreto, com a inclusão dos dados no Projeto Prometheus.

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

114. Expediente: JF-RVE-1002077-63.2020.4.01.3503-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3611/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  RIO
VERDE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 261 DO CP. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
INDICAM A OCORRÊNCIA DE PERIGO IN CONCRETO DE ACIDENTE AÉREO DE GRANDES
PROPORÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito Policial  instaurado
para apurar suposta prática do crime descrito no art. 261 do CP (atentado contra a segurança de
transporte  marítimo,  fluvial  ou  aéreo).  2.  Consta  nos  autos  que,  no  dia  30/05/2017,  os  ora
investigados (W.N.S.B. e H.L.L.) pousaram avião, sem autorização legal, no aeroporto de uma
fazenda  no  município  de  Rio  Verde/GO,  devido  a  uma  pane.  Nessa  data,  os  indiciados
reabasteceram o avião e tentaram decolar voo da fazenda onde pousaram, sem lograrem êxito
devido a falhas mecânicas. Por sua vez, a aeronave transportava 14 galões de 50L, cerca de 04
cheios de combustível, outros 05 pela metade de combustível e os demais vazios. No interior do
avião havia dois metros de mangueira conectado a um cano de metal pequeno, dentre outros
artefatos, supostamente para reabastecê-lo durante voo.  Realizada a checagem do prefixo da
aeronave junto à ANAC foi constatado que tal prefixo pertence a outro avião, com as mesmas
características. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao
argumento, em síntese, de que: 'A conduta dos investigados, sob a ótica de atribuição desta PRM
-  pousar  sem  autorização  na  Fazenda  R';  não  possuir  autorização  brasileira  para  pilotar
aeronaves, em que pese possuí-la em outros países e pilotar aeronave clonada, não expôs a
perigo a aeronave, não configurando perigo concreto à incolumidade de terceiros. Outrossim, os
investigados não atuaram com vontade livre e consciente de expor a perigo aeronave, própria ou
alheia,  ou praticar qualquer ato tendente a impedir  ou dificultar  navegação aérea,  carecendo,
portanto,  de  dolo.'  4.  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. 5. Data venia as razões expedidas
pela Procuradora oficiante, as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de possível crime
pelos ora investigados. Conforme observado pelo magistrado: '(...) Insta ressaltar que, nos autos
nº',  da  4ª  Vara  Federal  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Tocantins,  [H.L.L.]  é  apontado  como
membro  do  núcleo  logístico  com  vasta  experiência  no  tráfico  internacional  de  cocaína  e
investigado previamente em outro processo criminal pelo mesmo delito (autos nº'). Demais disso,
[H.L.L.] foi preso no Suriname com 488 (quatrocentos e oitenta e oito) quilos de cocaína a bordo
da aeronave PT', de propriedade de J' Ainda nos referidos autos consta que [W.N.S.B] possui
dupla cidadania (colombiana e alemã) e tem envolvimento com o tráfico de drogas, cuja função é
de piloto contratado por organização com função de auxiliar na condução de aeronaves contendo
drogas e/ou dinheiro, tendo sido decretada a prisão preventiva dos indiciados naqueles autos, e o
mandado de prisão dos indiciados sido incluído no Sistema de Divisão Vermelha da INTERPOL.
Nesse quadrante, considerando que o avião utilizado pelos indiciados não estava em dia com as
manutenções; era clonado; não detinha autorização para sobrevoar o espaço aéreo nacional; o
piloto [W.N.S.B] não possui brevê, ou seja, não poderia, em hipótese alguma, pilotar aeronave no
Brasil; houve pouso forçado do avião em uma pista na zona rural de Rio Verde, em razão de
`pane' em um dos motores; houve reabastecimento do avião no local, mas o piloto não logrou
alçar  voo,  devido  à  referida  pane;  bem como o  fato  de  o  avião  haver  sido  `grosseiramente'
adaptado para uma autonomia maior de voo, em infringência às normas delineadas pela ANAC,
tenho que tal conduta, por certo, configura o crime previsto no artigo 261 do CP, haja vista o
perigo  in  concreto  de  acidente  aéreo  de  grandes  proporções.'  (Grifos  não  originais)  6.  Não
homologação  do  arquivamento.  Devolvam-se  os  autos  ao  ofício  originário  para  dar
prosseguimento à persecução 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. 

68/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

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

115. Expediente: TRE-CE-INQ-0600228-
64.2020.6.06.0028 - Eletrônico 

Voto: 3647/2022 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  NO  ESTADO  DO
CEARA

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

Ementa: Ação Penal.  Crimes eleitorais.  Arquivamento.  Prescrição e ausência de dolo.  Discordância do
magistrado. Diversas diligências pendentes. Aplicação do art. 28 do CPP (com redação anterior à
Lei 13.964/2019). Manutenção da decisão prolatada pelo Juízo Eleitoral.  Não homologação do
arquivamento.

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

116. Expediente: JF-AM-1016200-39.2019.4.01.3200-
APPO - Eletrônico 

Voto: 3597/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  MPF:  IMPOSSIBILIDADE  EM
FORMULAR  O  ACORDO.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  FEDERAL,  QUE  ENCAMINHOU  OS
AUTOS À 2ª CCR/MPF. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECURSO DO INVESTIGADO
(ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP),  O  QUE  NÃO  SE  VERIFICOU  NO  CASO  CONCRETO.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 2º,
caput, da Lei 8.176/1991. 2. O Procurador da República, inicialmente, apresentou proposta de
ANPP e requereu ao Juízo da 4a Vara Federal Criminal de Manaus/AM, entre outras coisas, a
intimação pessoal do acusado, 'para que, se houver interesse, firme o acordo em conjunto com a
sua  respectiva  defesa  técnica/advogado,  ou  manifeste  o  interesse  de  ser  assistido  pela
Defensoria Pública da União, caso preencha os requisitos para tanto'. 3. A Juíza, por sua vez,
manifestou-se nos seguintes termos: 'Do texto expresso da lei  é possível  inferir  que cabe ao
próprio Ministério Público o contato com o réu e oferta do acordo, não sendo possível transferir
esse ônus ao juízo. Na verdade, o protagonismo do acordo é totalmente das partes, configurando
verdadeiro desvirtuamento do instituto a prévia interferência do Poder Judiciário. No caso dos
autos, observo que o acusado sequer foi contatado, razão pela qual determino a remessa dos
autos ao MPF, para que no prazo de 30 dias informe a eventual celebração do acordo'. 4. Em
nova  manifestação,  o  membro  do  MPF  oficiante  limitou-se  a  informar  'a  impossibilidade  em
formular o acordo de não persecução penal, razão pela qual pugna pela análise e recebimento da
denúncia.  Na  oportunidade,  com  o  recebimento  da  exordial  acusatória,  requer  o  MPF  seja
pautada audiência para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos
termos da cota ministerial'.  5. Em seguida, a Juíza determinou a remessa dos autos a esta 2ª
CCR, para que se manifeste sobre a necessidade de oferecimento do acordo no caso concreto,
haja  vista  a  negativa  de  oferecimento  do  ANPP sem fundamentação  idônea.  6.  Conforme  a
Orientação Conjunta no 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada), 'O acordo de não
persecução  penal  não  constitui  direito  subjetivo  do  investigado,  podendo  ser  proposto  pelo
membro do MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário
e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal'. 7. Embora o ANPP não constitua
direito  subjetivo  do  réu,  é  necessário  que  sua  recusa  ocorra  de  forma  fundamentada,
considerando a verificação do não preenchimento de requisitos exigidos pela lei (art.  28-A do
CPP) ou a indicação de que o caso concreto e suas circunstâncias impedem o oferecimento da
medida.  8.  No caso,  verifica-se que não houve apresentação de fundamentação específica  e
individualizada pelo membro do MPF oficiante para fins de justificar a negativa de oferecimento do
acordo. 9. Contudo, o art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor que a remessa ao órgão superior
do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa do membro do MP em propor
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o acordo de não persecução penal e mediante requerimento expresso do investigado, 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'.  10. Logo, não cabe, em sede de ANPP,
aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex oficio pelo juiz, tendo em
vista a natureza negocial do instituto e a existência de norma específica sobre o tema (§ 14 do art.
28-A do CPP). Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: TRF3-0008667-97.2016.4.03.6109-ACR,
Sessão 813,  de  21/06/2021,  unânime;  JF/PR/CUR-5021526-42.2017.4.04.7000-AP,  Sessão de
Revisão 788, de 09/11/2020, unânime. 11. Na presente hipótese, constata-se que não há, por ora,
recurso do investigado. 12. 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).

117. Expediente: JF/ES-0004585-08.2018.4.02.5001-
*APE - Eletrônico 

Voto: 2666/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES
DESCRITOS NOS ARTS. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90 E 337-A DO CP. OFERTA DO ACORDO
PELO MPF EM TERMOS INVIÁVEIS PELA DEFESA DOS ACUSADOS. REMESSA DOS AUTOS
À 2ª CCR PELO JUÍZO COM FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ENUNCIADO Nº 98
DA  2ª  CCR.  POSSIBILIDADE  DE  OFERECIMENTO  DO  ANPP  E  DA  REALIZAÇÃO  DA
CONFISSÃO  NO  CURSO  DA  AÇÃO  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  NO  CPP
ESTIPULANDO  SOBRE  O  VALOR  DO  PREJUÍZO  COMO  CONDIÇÃO  IMPEDITIVA  PARA
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ANPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de S.P.P. e de
R.A.B., pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e no art.
337-A, inciso III, do Código Penal. 2. Conforme apurado no Processo Administrativo Fiscal n.º
15586.000076/2010-59, os denunciados, com vontade livre e consciente, na qualidade de sócia-
administradora e de sócio majoritário titular de 99% das cotas sociais da sociedade empresária
G.D.  LTDA,  antes  sediada  na  Serra/ES,  em  relação  aos  fatos  jurídicos  tributários  do  ano-
calendário  de  2006,  prestaram  declaração  falsa  às  autoridades  fazendárias,  porquanto
informaram,  na  Declaração  Anual  Simplificada,  receita  bruta  significativamente  inferior  à
efetivamente auferida e, com essa conduta, fraudaram a fiscalização tributária, não cumprindo o
dever de dar conhecimento ao fisco de fatos jurídicos geradores de receita e, assim, reduziram,
em R$ 2.968.564,49 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e nove centavos), os tributos devidos pela sociedade empresária sob a
sistemática do Simples Nacional (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e contribuições previdenciárias). 3.
No evento 79, o MPF apresentou a seguinte proposta de acordo de não persecução penal aos
acusados: i) confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal; ii) reparação do dano
no importe de R$ 2.968.564,49 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil,  quinhentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); iii) pagamento de prestação pecuniária no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil  reais)  para cada acusado, podendo ser dividido em até dez
parcelas de mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  4. No evento 84, a defesa
manifestou discordância com a proposta ofertada, diante do unilateral e vultoso valor proposto, o
que  afastaria,  inclusive,  no  caso  concreto,  a  natureza  consensual  e  democrática  do  instituto,
considerando que os réus não ostentam condições financeiras para tanto. Sustentou, no evento
93, que a melhor exegese da legislação sistêmica entre os ramos do Direto é no sentido de que,
se a fixação de reparação do dano prevista na própria pena, não tem vinculação objetiva com o
valor do tributo, quiçá então para fins de fixação da reparação do dano prevista no inciso I do art.
28-A do CPP. Afirma, categoricamente, que aquele item 'ii' da proposta apresentada pelo órgão
ministerial não alcança a sua básica e essencial finalidade constitucional (da intervenção mínima
do Direito Penal, da dignidade da pessoal humana, da legalidade e da proporcionalidade da pena,
de modo a relativizar a obrigatoriedade da persecução penal), tendo por esvaziado o instituto ao
ponto de materialmente interpretá-la como inexistente, pois contém termos com sabida e notória
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impossibilidade de cumprimento. Logo, há uma recusa velada do órgão acusador. 5. Remessa
dos autos a esta 2ª CCR pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, nos termos do art.
28, § 14, do CPP. 6. Segundo o Enunciado nº 98 da 2ª CCR, alterado na 187ª Sessão Virtual de
Coordenação, de 31/08/2020, "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. Especificamente com relação à confissão
formal e circunstanciada da infração penal, observa-se que não há óbice à sua realização neste
momento processual. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser
avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema,
dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCRs: "11. Em todos os casos, cabe ao
membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas
cláusulas  e  deixando claro  que o acordo pressupõe a confissão  formal  e  circunstanciada  da
infração". 8. Por outro lado, 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. No
entanto, o membro do MPF deve analisar a questão relacionada à eventual impossibilidade de
reparação  total  do  dano  (art.  28-A,  inciso  I,  do  CPP).  Precedente  congênere  da  2ª  CCR:
JF/PR/CAS-5004040-24.2020.4.04.7005-APN, 790ª Sessão de Revisão, de 23/11/2020. 9. O art.
28-A do CPP prevê como condição para a celebração do acordo de não persecução penal a
reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, mas, ao contrário do que previa a Resolução
n° 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta  nº  03/2018 das 2ª,  4ª  e  5ª  CCR"s (em sua
redação original), o CPP não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para o
oferecimento do acordo. 10. Desse modo, ainda que expressivo, o valor do dano, também, não
pode constituir  fundamento único para obstar  a realização do ANPP. Vale dizer,  o argumento
genérico de que o acordo não figura como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime, com base apenas no valor do prejuízo, não é plausível para fins de justificar a negativa
de oferecimento  do  ANPP.  11.  Na  presente  hipótese,  caso  preenchidos  os  demais  requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, o Procurador oficiante, devidamente sopesada a questão relativa à
eventual impossibilidade de reparação total do dano, estipulará o pagamento do débito da forma
que  entender  pertinente,  cumulado  a  outras  condições  que  julgar  proporcionais,  razoáveis  e
compatíveis com a infração imputada aos réus, e, sendo recusada a proposta pela defesa dos
acusados,  a  ação  penal  deverá  seguir  seu  curso  regular.  12.  Precedentes  da  2ª  CCR:
Procedimentos  JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN  e  JFRS/POA-5037353-
84.2017.4.04.7100-APN, 781ª Sessão de Revisão, de 21/09/2020.  13. Necessidade de retorno
dos autos ao membro do MPF oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª
CCR, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo.

Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto-vista divergente pelo não
conhecimento do recurso em razão de não caber à Câmara rever os termos do acordo oferecido
pelo Procurador Oficiante com base em sua independência funcional. 
O Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino acompanhou o voto da relatora. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela devolução dos autos para
(re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto da relatora. Restou
vencido o Dr. Carlos Frederico Santos.

118. Expediente: JF-ITV-0000326-21.2018.4.03.6139-
APN - Eletrônico 

Voto: 3608/2022 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 OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE EM QUE O ACORDO NÃO
SE MOSTRA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
(ART. 28-A DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de
não persecução penal em ação proposta em 19/10/2018 pelo MPF em desfavor de T.B.S., S.S. e
C.L.V., imputando a prática do crime previsto no art. 289, §1º c/c art. 29 do CP, em continuidade
delitiva (art.  71 do CP). 2. Segundo a inicial acusatória, em 05/10/2017, T.B.S., S.S. e C.L.V.,
voluntariamente, cientes da ilicitude de suas condutas e com unidade de desígnios, guardaram e
posteriormente inseriram em circulação, em comércio da cidade de Angatuba/SP, por três vezes,
três cédulas de R$ 100,00 que sabiam inautênticas, de modo que, assim agindo, incorreram nas
penas do crime previsto no art. 289, §1°, do Código Penal. 3. Foi determinado o desmembramento
do processo  em relação  à  S.S.,  bem como a  intimação do MPF para  manifestação  sobre  a
possibilidade de oferecimento de ANPP. Assim, o Procurador oficiante propôs o ANPP apenas ao
corréu C.L.V.. Segundo o membro do MPF: 'Em relação à ré [T.B.S.] é incabível o benefício, isso
porque os registros criminais da ré demonstram que ela se dedica à prática criminosa de modo
habitual,  reiterado ou profissional.  Ao que se verifica,  a ré,  inclusive,  já  foi  mais  de uma vez
condenada  e  ostenta  maus  antecedentes'  reputa-se  inviável  o  oferecimento  de  ANPP  para
[T.B.S.], em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos (art. 28-A, §2º, I, do Código de
Processo Penal), visto que a acusada é contumaz na prática de crimes, bem assim pelo benefício
sob análise não atender, in casu, ao princípio da suficiência (art. 28-A, caput).' 4. Requisição da
defesa de T.B.S. de remessa dos autos a órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. 5.
Trata-se, na hipótese, de ré que já foi condenada por duas vezes nos termos do art. 12 da Lei
6.368/76 e que, além de responder pela prática (em 2017) do crime de moeda falsa (art. 289, §1º,
do CP), também consta em seu desfavor a instauração (em 2020) de Inquérito Policial para apurar
suposto crime de receptação (art. 180 do CP) em que teria incorrido. Tais circunstâncias indicam
não ser o acordo de não persecução penal 'necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime', conforme disposto no caput do art. 28-A 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).

119. Expediente: JF/MG-0039409-10.2013.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3643/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,  DO CPP. CONDUTA
CRIMINAL  REITERADA  NÃO  DEMONSTRADA.  NÃO  VERIFICAÇÃO,  NA  HIPÓTESE
ESPECÍFICA DOS AUTOS, DA CAUSA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 28-A, §2°, II, DO CPP.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP.
1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta  em  desfavor  de  'H.A.S.'  e  'H.A.S.',  na  condição  de  sócios-  gerentes  da  empresa
'M.E.E.LTDA', pela prática do crime previsto no art. 1º, I da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do
Código Penal (fls. 33 do ID 942667188). Segundo consta dos autos, os réus, na qualidade de
administradores da pessoa jurídica supracitada, não teriam declarado, na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais ' DCTF, os saldos devedores de IPI apurados e escrituras no Livro
de Registro de Apuração do IPI nos períodos de Janeiro a Dezembro de 2004. Denúncia recebida
em 30/07/2013. 2. O membro do MPF deixou de ofertar proposta de acordo de não persecução
penal,  diante  da  presença  de  indícios  de  conduta  criminal  habitual  por  parte  dos  réus.  A
Procuradora  Oficiante  aduziu  que:  (i)  conforme os Relatórios  de Pesquisa  n.  6760/2022 e n.
6761/2022, cuja juntada desde já se requer, os acusados já condenados anteriormente no bojo da
ação penal n.  0043260-86.2015.4.01.3800,  em que 'H.A.S.'  e 'H.A.S.'  foram condenados pela
prática do crime previsto no art. 1º, I da Lei n. 8.137/90, por sentença ainda não transitada em
julgado, a uma pena definitiva de 02 anos, 08 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias-
multa,  à  razão  de  1/3  (um  terço)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  vindo,
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posteriormente,  a  pena privativa  de liberdade a ser  substituída por  duas  penas restritivas de
direitos;  (ii)  Da  mesma  forma,  na  ação  penal  n.  0031675-  32.2018.4.01.3800,  'H.A.S.'  foi
condenado pela prática, em concurso material, do delito capitulado no art. 337-A, III c/c art. 71,
ambos do Código Penal, art. 337-A, III c/c art. 71, ambos do Código Penal, e no art. 1º, I da Lei n.
8.137/90 c/c 71 do CP (os dois últimos em concurso formal), a uma pena total definitiva de 04
anos, 08 meses e 64 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; (iii)
Ainda, consoante Relatórios de Pesquisa n. 7606/2022 e n. 7607/2022 e informações obtidas do
COMPROT, os acusados são proprietários e gestores de diversas empresas, muitas das quais
são devedoras contumazes do Fisco Federal. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª
CCR para revisão (CPP, art. 28-A, §14). 4. O art. 28-A, §2°, II, do CPP estabelece que o ANPP
não se aplica na hipótese de ser o agente reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 5. Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido
de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento
do acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão
n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de
25/05/2020, unânime. 6. Contudo, no caso, não é possível afirmar que os registros apontados em
no nome dos  acusados 'H.A.S.'  e  'H.A.S.'  sejam suficientes  para  evidenciar  conduta  criminal
habitual  ou  reiterada.  As  Ações  Penais  nº  0043260-86.2015.4.01.3800  e  nº  0031675-
32.2018.4.01.3800, indicadas pelo Membro do MPF como caracterizadoras de conduta criminal
habitual, referem-se a fatos posteriores (ocorridos em 2007 e 2010) aos investigados no presente
feito (perpetrados entre Janeiro a Dezembro de 2004), não sendo capaz de caracterizar a conduta
reiterada. O mesmo ocorre com os procedimentos administrativos constantes dos Relatórios de
Pesquisa nº 7606/2022 e n. 7607/2022, obtidas do COMPROT. 7. Precedentes congêneres da 2ª
CCR: Processo 5074971-92.2019.4.04.7100, Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020, Processo
5014120-41.2020.4.04.7201,  Sessão  de  Revisão  803,  de  22/03/2021,  ambos  unânimes.  8.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a conduta criminal "habitual,
reiterada ou profissional" (CPP, art. 28-A, §2°, II), por parte dos denunciados "H.A.S." e "H.A.S.",
como causa impeditiva ao oferecimento do acordo, não restou evidenciada.  9. Necessidade de
retorno dos autos à Procuradora oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração
do acordo, podendo apresentar novos elementos que comprovem a reiteração criminosa ou ainda
outros dados que não justifiquem o acordo. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que,
com fundamento em sua independência.

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).

120. Expediente: JF/MG-0064762-52.2013.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3594/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE  DE  OFERECIMENTO  DO  ANPP  NO  ATUAL  MOMENTO  PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1.
Ação penal em que a ré S. M. F. S. foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 334,
caput, e art. 304, c/c o art. 297, todos do CP. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo de
não persecução penal, visto que, no caso, houve o recebimento da denúncia no dia 02/02/2012,
ou seja, antes da vigência da Lei  13.964/2019. Ressaltou, ainda,  que, 'Ainda que, em alguns
casos,  o  MPF  supere  esse  entendimento  em prol  da  pacificação  social  e  da  eficiência,  no
presente feito tal não pode ocorrer pois (i) o processo permaneceu suspenso desde 13/09/2013
(ID 910986694, p. 289), ou seja, por quase 9 (nove) anos, em razão de não ter sido encontrada a
acusada,  estando  evidente,  no  mínimo,  sua  desídia  frente  ao  aparato  estatal  de  repressão
criminal e (ii) não há nenhum indicativo de que, agora, devidamente citada, caso celebrado um
acordo de não persecução, ela não desaparecerá novamente, inviabilizando a solução consensual
do feito e contribuindo, mais uma vez, para a inefetividade desta ação penal. É dizer: a conduta
adotada pela própria denunciada ao longo dos últimos anos é contrária à boa-fé necessária ao
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negócio jurídico em questão, escancarando a desnecessidade e a inefetividade de um acordo de
não persecução penal no caso concreto'. 3. Após a citação da ré, que ocorreu em 09/06/2022, a
defesa interpôs recurso contra o não oferecimento do acordo, sustentando, em suma, que todos
os requisitos do art. 28-A do CPP estão preenchidos. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
nos termos do art.  28-A, § 14, do CPP. 5.  Inicialmente, cumpre registrar 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).
Ademais,  o Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse sentido (destaco os
seguintes  precedentes:  1.29.000.000542/2021-41,  julgado  na  2a  Sessão  Ordinária,  em
09/03/2022;  JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110-APORD,  julgado  na 9ª  Sessão Ordinária,  em
10/11/2021; 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária,  em 18/08/2021).  6. No
mesmo  sentido,  de  retroatividade  do  ANPP  e  da  possibilidade  de  oferecimento  após  o
recebimento da denúncia, temos os seguintes precedentes do STJ: AgRg no HC 575.395/RN, Rel.
Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em  08/09/2020,  DJe  14/09/2020;  RHC
150.060/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de
20/8/2021. 7. Em decisão mais recente, datada de 17/05/2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior
concedeu parcialmente a ordem do Habeas Corpus 717197/SC a fim de,  seguindo o parecer
ministerial,  os  autos  fossem  remetidos  ao  órgão  ministerial  para  que  este  analisasse  a
possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal para a paciente, que já havia
sido condenada como incursa no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à
pena  de  5  anos  e  9  meses  de  reclusão,  em regime  fechado,  e  10  dias-multa,  em face  da
apreensão de 3,6 g de cocaína, 12 g de crack e 15,5 g de maconha. 8. Cumpre observar que a
questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos
que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº
13.964/2019'. 9. Ressalta-se que, em julgamento recente no STF (HC 211360 MC / SC - DJE nº
11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu
a liminar "para suspender a execução da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal
5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como o respectivo
prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte". 10.
Destaca-se, ainda, outra recente decisão proferida pela Suprema Corte no HC 199.180/SC (2ª
Turma, julgado em 22/02/2022, DJe nº 44, divulgado em 08/03/2022), no qual a Turma concedeu,
por unanimidade, "a ordem de habeas corpus para anular o trânsito em julgado, suspendendo
eventual  execução  da  pena,  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao  procurador  oficiante  para
consideração do entendimento firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para
a celebração do acordo". 11. Logo, considerando que o tema ainda é controverso, encontrando-se
pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do
entendimento firmado pelo CIMPF e pelas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras em casos análogos. 12. Por fim, a
dificuldade  para  localização  da  denunciada,  antes  do  início  da  ação  penal,  não  configura
fundamento para a recusa ao oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. Precedente
da 2ª Câmara: JF-RN-0810392-72.2021.4.05.8400-APN, Sessão de Revisão 850, de 27/06/2022.
13. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos
exigidos para eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se
ao oficiante que requeira,  com fundamento em sua independência funcional,  a designação de
outro membro para dar continuidade ao feito.

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

121. Expediente: JF/PI-0028331-88.2019.4.01.4000-
ACR - Eletrônico 

Voto: 3596/2022 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

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
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DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL OU 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 proposta em desfavor de A. H. A. C., em
razão da suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei 9.472/1997, tendo em vista que, no
dia 07/07/2019, agentes de fiscalização da ANATEL compareceram à residência do investigado e
constataram o funcionamento clandestino de atividades de telecomunicação. 2. O Procurador da
República oficiante deixou de propor o acordo, ao fundamento de que há elementos 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. Ao melhor interpretar 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, 773ª Sessão de Revisão, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000,
770ª Sessão de Revisão, 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. Nesse sentido, por todos: JFRS/SLI-
5002808-28.2021.4.04.7106,  830ª  Sessão  de  Revisão,  de  22/11/2021.  7.  No  caso  concreto,
conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'Não é a primeira vez que o denunciado é
flagrado incorrendo na mesma prática delitiva. A. H. A. C. responde a processo penal em curso na
1ª Vara da SJPI (Processo nº 1001027-63.2020.4.01.4000) em virtude de fiscalização da ANATEL
no mesmo local em 13 de março de 2019. Inclusive tal fato é referido no primeiro relatório de
fiscalização que instrui o inquérito anexo'. Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR,
apontam para  a  habitualidade/reiteração  de conduta criminosa  e impedem o oferecimento de
ANPP.  8.  Ademais,  conforme  recente  decisão  do  STJ,  'não  há  ilegalidade  na  recusa  do
oferecimento  de  proposta  de  acordo  de  não  persecução  penal  quando  o  representante  do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais
necessários  à  elaboração  do  acordo,  de  modo  que  este  não  atenderia  aos  critérios  de
necessidade e suficiência em face do caso concreto' (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado
em 10/05/2022). 9. Prosseguimento da ação penal.

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

122. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5040853-
94.2022.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 3624/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP. ACUSADO QUE, A DESPEITO DE TER RECEBIDO A PROPOSTA, TERIA DEIXADO
TRANSCORRER O PRAZO IN ALBIS.  POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO
CURSO  DA AÇÃO  PENAL.  ENUNCIADO  Nº  98  DA 2ª  CCR.  ORIENTAÇÃO CONJUNTA N°
03/2018 '  2ª,  4ª  E 5ª  CCR's.  PRECEDENTES DO CIMPF,  DESTE COLEGIADO E DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REEXAME 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 'K.K.da S.' foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 334-A,
§ 1º, incisos IV e V, do Código Penal. Conforme boletim de ocorrência, após relato anônimo, uma
equipe de policiais  se deslocou até  um pequeno estabelecimento onde identificou o  acusado
como  o  responsável  pelo  comércio,  apreendendo  1.021  maços  de  cigarro  de  procedência
estrangeira (oriundos do Paraguai). A Receita Federal do Brasil estimou em R$ 7.298,83 o valor
dos tributos iludidos.  2.  O Procurador da República oficiante,  em sua cota,  informou ter  sido
ofertado o ANPP ao denunciado, que, a despeito de ter recebido a proposta, deixou transcorrer o
prazo  in  albis.  3.  A pedido  da  defesa  do  réu,  o  Juízo  da  14ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR
determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Em suas
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razões, alega que o representante do MPF violou direitos fundamentais do acusado, que não teve
o acompanhamento de um advogado para orientá-lo nas tratativas do acordo de não persecução
penal. 4. Em que pese a informação da suposta inércia do acusado acerca da oferta da proposta
do acordo, o certo é que há entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no
curso da ação penal. Tal possibilidade, portanto, não se encontra preclusa, conforme disposto no
Enunciado nº 98 da 2ª CCR e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e
ampliada). O Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse sentido. A propósito, os
seguintes precedentes: 1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a Sessão Ordinária, de 9/3/2022;
JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110,  julgado  na  9ª  Sessão  Ordinária,  de  10/11/2021;
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, de 18/08/2021. 5. No mesmo sentido,
de retroatividade do ANPP e da possibilidade de oferecimento após o recebimento da denúncia,
os seguintes precedentes do STJ: AgRg no HC 575.395/RN, Sexta Turma, DJe de 14/09/2020;
RHC 150.060/PR,  Sexta  Turma,  DJe  de  20/8/2021.  6.  Em decisão  mais  recente,  datada  de
17/5/2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu parcialmente a ordem nos autos do Habeas
Corpus nº 717197/SC a fim de que, seguindo o parecer ministerial, os autos fossem remetidos ao
órgão ministerial  para que este analisasse a possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal para a paciente, que já havia sido condenada como incursa no art. 33, caput, c/
c o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime
fechado. 7. Cumpre observar 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'.  8.  Ressalte-se  que,  em  julgamento
recente no STF (HC nº 211360 MC/ SC, DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro Ricardo
Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu a liminar 'para suspender a execução da pena
imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal
de Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do
HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte'.  9. Destaca-se, ainda, outra recente decisão proferida
pela Suprema Corte no HC nº 199.180/SC (2ª Turma, DJe nº 44, divulgado em 8/3/2022), no qual
a  Turma concedeu,  por  unanimidade,  "a  ordem de habeas corpus  para anular  o  trânsito  em
julgado,  suspendendo  eventual  execução  da  pena,  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao
procurador  oficiante  para  consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara  e  análise  dos
demais requisitos exigidos para a celebração do acordo". 10. Logo, considerando que o tema
ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há
que se falar, por ora, em revisão do entendimento firmado pelo CIMPF e pelas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras
em casos análogos.  11.  Por fim,  a 2ª  CCR também firmou entendimento no sentido de que,
embora o ANPP não constitua direito subjetivo do réu, é necessário que sua recusa ocorra de
forma fundamentada, considerando a verificação do não preenchimento de requisitos exigidos
pela lei (CPP, art. 28-A) ou a indicação de que o caso concreto e suas circunstâncias impedem o
oferecimento da medida, o que não se verificou na hipótese. Precedente da 2ª Câmara: 5013417-
28.2020.4.04.7002, 799ª Sessão de Revisão, de 22/2/2021. 12. Necessidade de retorno dos autos
ao  Procurador  da  República  oficiante  para  exame  dos  requisitos  exigidos  para  eventual
propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao membro do MPF
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 análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

123. Expediente: JF/PR/CUR-5024583-
92.2022.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 3620/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  INCONFORMISMO  DA DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO
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PELO  ART.  28-A DO  CPP.  REGULAR  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que 'C.J.S.'
e 'C.M.S.' foram denunciados pela prática dos crimes capitulados nos arts. 241-A e 241-B da Lei
nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. O Procurador da República oficiante deixou
de oferecer o acordo por entender que, no caso em tela, aos denunciados estão sendo imputados
os crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei nº 8.069/90, cuja soma das penas
mínimas  cominadas  em  abstrato  resulta  exatamente  em  4  (quatro)  anos  de  reclusão,
encontrando-se,  pois,  fora  do  limite  objetivo  estipulado  pelo  art.  28-A,  caput,  do  Código  de
Processo Penal. 3. Interposição de recurso pela defesa dos acusados nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP, ressaltando, em síntese, apenas a pena mínima de 1 (um) ano cominada ao delito
previsto no art. 241-B do ECA. Aduziu a defesa, ainda, que os denunciados preenchem 'todos os
requisitos necessários e dispostos no § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal', pois não
são reincidentes, não apresentam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, não foram
beneficiados  nos  últimos  cinco  anos  pela  oferta  de  ANPP,  transação  penal  e  suspensão
condicional do processo, não se tratando de crime cometido no âmbito doméstico ou familiar,
contra a mulher ou de crime cometidos com violência ou grave ameaça. 4. Relativamente ao
cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se
manifestou em diversas ocasiões no sentido de 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 4 anos).
Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes  deste  Colegiado:  5007273-44.2020.4.04.7000,  770ª
Sessão de Revisão, de 25/5/2020; 5005008180-19.2020.4.04.7000, 769ª Sessão de Revisão, de
11/5/2020, unânimes. 5. De acordo com o art. 28-A, § 1°, do CPP, 'para aferição da pena mínima
cominada ao  delito  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  serão  consideradas  as  causas  de
aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto'. De outra parte, deve-se examinar a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a classificação jurídica do crime,
conforme apresentada na denúncia (CPP, art. 41). 6. No presente caso, como asseverado pelo
Procurador oficiante, aos denunciados está sendo imputada a prática dos crimes descritos nos
arts.  art.  241-A,  caput,  e art.  241-B,  caput,  ambos da Lei  n.  8.069/90,  cuja  soma das penas
mínimas  cominadas  em  abstrato  resulta  exatamente  em  4  (quatro)  anos  de  reclusão,
encontrando-se, portanto, fora do limite objetivo estipulado pelo art. 28-A, caput, do Código de
Processo Penal. 7. Impõe-se registrar que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no
'Protocolo  Facultativo  à  Convenção Relativa aos Direitos  da Criança Referente  ao Tráfico  de
Crianças,  Prostituição  Infantil  e  Utilização  de  Crianças  na  Pornografia'  (Decreto  nº  5.007,  de
8/3/2004), do qual consta a preocupação com a 'crescente disponibilidade de pornografia infantil
na internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre
Combate à Pornografia Infantil  na Internet  (Viena, 1999) e,  em particular,  sua conclusão, que
demanda a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão,
importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil'. 8. Além disso, a Constituição
prevê  que  a  "lei  punirá  severamente  o  abuso,  a  violência  e  a  exploração  da  criança  e  do
adolescente"  (art.  227,  §  4º).  Verifica-se,  na  espécie,  a  gravidade  concreta  da  conduta,
consubstanciada no armazenamento, disponibilização e transmissão via internet de arquivos de
imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, o que afasta a possibilidade
da propositura do ANPP, por não se mostrar medida necessária e suficiente para a reprovação do
crime,  requisito  exigido pelo  art.  28-A,  caput,  do CPP.  Nessa  linha,  adota-se,  na hipótese,  o
entendimento no sentido de se utilizar dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação
do que se mostraria suficiente para a  reprovação e prevenção do crime. Assim,  o critério  da
"condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança" se alinha com a proibição prevista na lei
quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em
razão do sexo feminino.  9.  Inviabilidade de oferta da proposta de acordo de não persecução
penal, nos termos do art. 28-A do CPP, em decorrência do não preenchimento de requisito para a
sua celebração. 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).

124. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5014122-
55.2022.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 3598/2022 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. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
334 E 334-A DO CP.  RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO.  INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PELA PARTE.  APLICAÇÃO DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.  HIPÓTESE DE NÃO
PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  (CPP,
ART. 28-A, § 2°, INCISO III). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de
não  persecução  penal  instaurado  no  âmbito  de  ação  penal  em  que  os  acusados  foram
denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 334-A, caput e § 1º, I, II, IV e V, e no art.
334, caput e § 1º, III e IV, todos do CP. 2. O Procurador da República oficiante aduziu ser inviável
a propositura do acordo no caso concreto, 'tendo em vista que o denunciado M. A. S. é reincidente
e a denunciada R. S. já foi beneficiada com transação penal,  conforme certidões juntadas'. 3.
Interposição de recurso pela ré R. S., tendo os autos sido remetidos a 2ª CCR com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, inciso III, do CPP dispõe que o ANPP não se aplica
na hipótese de 'ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da
infração, em acordo de não persecução penal,  transação penal ou suspensão condicional  do
processo'. 5. Segundo a denúncia, os crimes apurados na presente ação penal foram praticados
em 18/06/2021. Consta, ainda, que a ré R. S. foi beneficiada anteriormente, no dia 06/03/2017,
com transação penal nos autos 0000733-26.2016.8.16.0117 (que apurou crime de desacato), ou
seja,  dentro  dos  5  anos  anteriores  ao  dia  do  cometimento  das  infrações  ora  apuradas
(18/06/2021). 6. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do
art. 28-A, § 2°, inciso III, 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).

125. Expediente: JF/PR/PON-5001563-
79.2021.4.04.7009-APN - Eletrônico 

Voto: 3616/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PONTA GROSSA

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 'M.Z.H.dos S.' foi denunciado pela prática
do crime descrito no art. 334-A, § 1º, incisos II e IV, do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº
399/68, na forma do art. 70 do Código Penal. No dia 27/7/2020, no município de Guarapuava/PR,
o acusado foi surpreendido por policiais militares ao transportar e manter consigo mercadorias de
origem  estrangeira,  importadas  ilegalmente  e  cuja  comercialização  é  proibida  no  território
nacional.  Na  ocasião,  a  equipe  de policiais  militares apreendeu 15 pacotes  de cigarros e  na
sequência, localizou mais oito caixas de cigarros estrangeiros,  armazenados na residência do
denunciado. Os cigarros apreendidos totalizaram 4.896 maços.  2.  O Procurador da República
oficiante deixou de propor o acordo de não persecução penal,  tendo em vista que o acusado
apresenta indicativos de conduta  habitual,  reiterada  ou profissional,  devendo o  presente  feito
prosseguir regularmente. 3. Recebida a denúncia pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa,
a defesa do réu postulou a remessa dos autos a esta 2ª CCR nos termos do art. 28-A, § 14, do
CPP, para reexame da negativa de oferta do ANPP. 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. Ao interpretar 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, 773ª
Sessão  de  Revisão,  de  9/6/2020;  5012651-78.2020.4.04.7000,  770ª  Sessão  de  Revisão,  de
25/5/2020. 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
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caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade
do comportamento do agente. Nesse sentido, por todos: JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106,
830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021. 7. No caso concreto, com ressaltado pelo Procurador
oficiante, não se ofertou a proposta de acordo ao denunciado em virtude do óbice previsto no art.
28-A,  §  2º,  II  do  CPP.  Argumentou  que,  no  caso  em  apreço,  o  denunciado  foi  flagrado
transportando 15 pacotes de cigarros oriundos do Paraguai, no interior de um veículo. Ocorre que,
em diligências posteriores,  a equipe de policiais  militares localizou mais 8  caixas de cigarros
estrangeiros, armazenados na residência do réu, que reside com sua genitora, também envolvida
com a prática desse ilícito penal. A residência em referência situa-se no bairro Boqueirão, em
Guarapuava/PR, mesmo local em que, meses antes, em 5/2/2020, 'M.Z.H.dos S.',  foi flagrado
junto à sua genitora mantendo em depósito 4.502 mac'os de cigarros contrabandeados, conduta
que se apura na Ação Penal  nº  5005816-13.2021.4.04.7009. Nessa oportunidade, na referida
residência, foram encontrados, ainda, apontamentos acerca do comércio ilegal que era realizado
pelo acusado e sua genitora, circunstâncias que permitem inferir que a atividade era por eles
desenvolvida ao menos desde 7/3/2019. 8. Conforme pesquisa realizada no sistema COMPROT,
do Ministério da Fazenda, há, ainda, o registro posterior ao fato ora apreciado, relativo a um auto
de infração com apreensão de mercadoria (PAF nº 10940.726137/2020-83, datado de 25/8/2020),
outra  circunstância  que  demonstra  a  sua  habitualidade  na  prática  de  crimes  de  fronteira.  9.
Prosseguimento regular 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).

126. Expediente: JFRS/POA-5046719-
55.2014.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 3637/2022 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. 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.
Trânsito  em julgado do recurso de apelação -  não ocorrência.  Necessidade de reanálise dos
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, no caso concreto.

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

127. Expediente: JF-SOR-5001684-81.2022.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 3622/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/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. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL  CONTENDO  PORNOGRAFIA  INFANTO-JUVENIL  POR  MEIO  DA  INTERNET.
MEDIDA  QUE  CLARAMENTE  NÃO  SE  MOSTRA  SUFICIENTE  À  REPROVAÇÃO  E
PREVENÇÃO  DO  DELITO.  CPP,  ART.  28-A,  CAPUT.  ORIENTAÇÃO  CONJUNTA Nº  3/2018.
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de 'E.P.', dado como incurso no art.
241-A da Lei nº 8.069/90 (ECA). 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo
de não persecução penal ante, a seu ver, a insuficiência da medida para reprovação e prevenção
do crime em comento, notadamente face a ocorrência de continuidade delitiva, o que esbarra no
óbices à propositura do referido benefício, na forma do art. 28-A, caput, e § 2º, inciso II, do Código
de Processo Penal. 3. A pedido da Defensoria Pública da União, o Juízo da 3ª Vara Federal de
Sorocaba/SP determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do
CPP. 4. A Orientação Conjunta nº 3/2018, em seu item 2, alínea h, reproduzindo o quanto disposto
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no art. 28, caput, do CPP, assim preconiza: '2. Com vistas à formulação da proposta ao acordo de
não persecução penal, o membro do MPF considerará os seguintes requisitos de cabimento: (...)
h) ser a celebração do acordo suficiente à reprovação e à prevenção do crime, tendo em vista a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do autor do fato, bem como os
motivos e as circunstâncias do crime (artigo 44, inciso II,  do Código Penal)'.  5.  Pois bem. As
circunstâncias do caso concreto indicam que o acordo de não persecução penal, com efeito, não
se mostra suficiente à reprovação e prevenção do crime em tela (CPP, art. 28-A, caput). Ao que se
tem, foi imputada ao acusado a conduta de supostamente ter transmitido, oferecido, distribuído,
publicado, disponibilizado, enfim, divulgado para amplo acesso a usuários no Brasil e no exterior,
ao menos 13 (treze) arquivos contendo pornografia infanto-juvenil pela internet. 6. Na hipótese
vertente, o acordo de não persecução penal afigura-se medida claramente desaconselhada. O
delito em questão, assim como os crimes contra a dignidade sexual, representa também violência
psicológica contra a vítima, pessoa em formação, de modo que caracterizado, nesse particular,
óbice indiscutível a uma eventual proposta de acordo de não persecução penal. Além disso, há de
se ter em mente determinação constitucional no sentido de que a sociedade e o Estado coloquem
a criança e o adolescente a salvo de toda forma de exploração e violência, nos termos do art. 227
da  Carta  Magna.  Portanto,  sob  qualquer  ótica,  não  há  como  considerar  o  acordo  de  não
persecução penal, na espécie, medida suficiente à reprovação e prevenção do delito em questão.
7.  Impõe-se  registrar  que  o  Brasil  ratificou  tratado  internacional,  consistente  no  'Protocolo
Facultativo  à  Convenção Relativa  aos  Direitos  da  Criança  Referente  ao  Tráfico  de  Crianças,
Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia' (Decreto nº 5.007, de 8/3/2004), do
qual consta a preocupação com a 'crescente disponibilidade de pornografia infantil na internet e
com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à
Pornografia Infantil  na Internet (Viena, 1999) e,  em particular,  sua conclusão, que demanda a
criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação,
posse intencional e propaganda de pornografia infantil'. 8. Além disso, a Constituição prevê que a
"lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente" (art.
227,  §  4º).  Verifica-se,  na  espécie,  a  gravidade  concreta  da  conduta,  consubstanciada  no
armazenamento,  disponibilização e transmissão via internet  de arquivos de imagens e vídeos
pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, o que afasta a possibilidade da propositura do
ANPP, por não se mostrar medida necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito
exigido pelo art.  28-A, caput, do CPP. Nessa linha, adota-se,  na hipótese, o entendimento no
sentido de se utilizar  dos critérios já previstos na lei  para orientar  a interpretação do que se
mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, o critério da "condição de
vulnerabilidade  e  fragilidade  da  criança"  se  alinha  com a  proibição  prevista  na  lei  quanto  à
impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do
sexo feminino. 9. 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).

128. Expediente: JF/SP-5006630-48.2020.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3595/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 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 proposta em desfavor de F. P. C..,  em razão da suposta
prática do crime descrito no art. 289, § 1º, do CP, haja vista a notícia de que, no dia 22 de janeiro
de 2020, o acusado, de maneira livre e consciente, introduziu em circulação 2 (duas) cédulas
falsas de R$ 100,00 (cem reais).  2.  O Procurador da República oficiante deixou de propor o
acordo, ao fundamento de que há elementos que indicam conduta criminal habitual, 'uma vez que
os antecedentes criminais (...) dão conta de que F. P. C. foi denunciado pelo delito de moeda falsa
perante a 1ª Vara Federal de Joinville/SC, em 08/03/2018. Além disso, (...) foi juntada cópia do
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inquérito policial nº 2020.0000651 (autos nº 5000950-82.2020.403.6181), que trata da apreensão
de duas notas falsas de cem reais na posse de F. P. C. em 07/01/2020'. 3. Recurso da defesa,
argumentando que 'o fato de o acusado ter alguns apontamentos em antecedentes penais não
pode ser óbice para impedir que não seja ofertado o Acordo de não-persecução penal. Ressalte-
se que F. foi absolvido pelo delito de moeda delito de moeda falsa perante a 1ª Vara Federal de
Joinville/SC em 04/09/2018,  com trânsito  em julgado no mesmo dia (...).  Quanto ao inquérito
policial nº 2020.0000651 (autos nº 5000950-82.2020.4.03.6181), não consta nenhuma distribuição
de ação (...), portanto, não pode ser utilizado como obstáculo para a não propositura de ANPP'. 4.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. O art. 28-A,
§ 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente
ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas.  6.  Ao melhor interpretar 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,  773ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/06/2020;  5012651-
78.2020.4.04.7000,  770ª  Sessão  de  Revisão,  de  25/05/2020.  7.  Cumpre  observar  que  este
Colegiado já decidiu que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou
procedimentos administrativos são suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou
a reiteração delitiva, que implicam a reprovabilidade do comportamento do agente. Nesse sentido,
por todos: JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021. 8. No
caso concreto, verifica-se que consta outro procedimento criminal em desfavor do réu, por fatos
análogos (IPL 2020.0000651 / autos 5000950-82.2020.403.6181; que trata de outra apreensão de
duas notas falsas de 100 reais em 07/01/2020). Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª
CCR, apontam para a habitualidade/reiteração de conduta criminosa e impedem o oferecimento
de  ANPP.  9.  Ademais,  conforme  recente  decisão  do  STJ,  'não  há  ilegalidade  na  recusa  do
oferecimento  de  proposta  de  acordo  de  não  persecução  penal  quando  o  representante  do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais
necessários  à  elaboração  do  acordo,  de  modo  que  este  não  atenderia  aos  critérios  de
necessidade e suficiência em face do caso concreto' (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado
em 10/05/2022). 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).

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

129. Expediente: 1.29.003.000317/2021-85 - Eletrônico Voto: 3604/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Conflito negativo de atribuição entre membros do MPF (LC nº 75/93, art. 62, VII).
Ausência de elementos indicativos da prática de crime contra o sistema financeiro nacional ou de
lavagem de  dinheiro.  Possíveis  crimes tributários.  Investigação  que  deve  ocorrer  no  local  do
domicílio fiscal do contribuinte na data da constituição definitiva do crédito. Precedentes da 2ª
CCR.  Caso  em  que  as  ações  judiciais  relacionadas  à  presente  investigação  tramitam  em
município abrangido pela atribuição da PRM-Novo Hamburgo/RS. Ausência de evidência de que a
colheita de provas será facilitada em Porto Alegre/RS. Atribuição da PRM-Novo Hamburgo/RS
(suscitada).

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

130. Expediente: 1.11.000.001434/2021-21 - Eletrônico Voto: 3705/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  ocorrência  dos  crimes  de  lavagem  de  capitais  e  contra  o  sistema
financeiro  nacional.  Manifestação  do  MPF  pelo  arquivamento  dos  autos  em  virtude  da
impossibilidade  de  utilização  do  Relatório  de  Inteligência  Financeira  (RIF)  em procedimentos
judiciais ou investigações criminais, conforme estipulado no próprio documento, por violação das
regras  de  intercâmbio  e  de  proteção  determinadas  pelo  Grupo  de  Egmont,  de  modo  a
comprometer o fluxo de informações futuras para a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Possibilidade de realização de diligências
mínimas  para  melhor  esclarecimento  e  apuração  dos  fatos.  Necessidade  de  observância  de
expediente  encaminhado  pela  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  à  2ª  CCR,  trazendo
proposta  de  rotina  para  investigação  e  utilização  de  informações  provenientes  de  RIFs,
notadamente  aqueles  que  são  resultantes  de  interação  prévia  entre  o  COAF  e  o  Grupo  de
Egmont.  Especificidades  das  informações  recebidas  de  unidades  de  inteligência  financeira
estrangeiras.  Sugestão  e  síntese  de  um  fluxo  para  o  emprego  dos  dados  em  apurações
conduzidas pelo MPF, atentando-se para os limites de sua utilização, decorrentes de normas que
regulam a Cooperação Internacional na modalidade aqui tratada. Arquivamento prematuro. Não
homologação da providência.

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

131. Expediente: 1.14.001.000258/2020-15 - Eletrônico Voto: 3633/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento  de  Investigação  Criminal  instaurado  para  apurar  a  prática,  em tese,  do  crime
previsto no art.171, § 3º, do Código Penal (estelionato majorado). Consta dos autos a realização
de saques do benefício previdenciário de 'J.H.D.C.' após seu óbito, ocorrido em 21.04.2010. Os
saques indevidos foram provavelmente realizados por 'D.D.C.' (representante legal do falecido), e
dizem respeito aos pagamentos efetuados de 28.04.2010 a 30.07.2012, totalizando R$15.474,00
(não corrigido). O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento das investigações,
sob os seguintes argumentos: (i) embora a conduta amolde-se ao crime descrito no artigo 171, §
3º, do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos, aumentada de um terço), o transcurso de
mais de 8 desde a data do último saque, aliado à pequena monta do prejuízo suportado pela
União, recomendam o arquivamento do presente procedimento de investigação. A continuidade da
presente investigação redundaria em esforço inútil, sendo interessante lembrar que, 10 anos após
a cessação do crime, o investigado sequer foi ouvido; (ii)  aplicação da Orientação nº 26/2016
desta 2ª CCR. Revisão de Arquivamento (art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No atual
estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de elementos mínimos de
autoria  e/ou  materialidade  delitiva  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
demonstrada a ocorrência de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é a
hipótese dos autos. Conforme é possível observar da análise do feito, há indícios suficientes de
materialidade  e  autoria  a  subsidiar  o  prosseguimento  das  investigações.  Não  se  verificam
impeditivos para a oitiva do suposto autor do fato, uma vez que há, nos autos, dados suficientes
para a sua correta identificação. Os saques indevidos ocorreram por período superior a 02 (dois)
anos, sendo que os valores obtidos por meio da fraude superam o montante de R$ 20.000,00
(atualizados até 27/06/2016 ' documento 1.1 fl. 5). Arquivamento prematuro. Não homologação do
arquivamento. Devolvam-se os 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.

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

132. Expediente: 1.22.007.000036/2021-43 - Eletrônico Voto: 3605/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VARGINHA-MG
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTRA  ORDEM  TRIBUTÁRIA
PREVISTOS NOS ARTS. 1º E 2º DA LEI 8.137/90. EMBORA A CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO  EM  PRAZO  RAZOÁVEL  CONSTITUA  DIREITO  DO  PROCESSADO
(SEGUNDO  OS  PRINCÍPIOS  DA  EFICIÊNCIA  E  DA  MORALIDADE),  A  SUA  DEMORA
INJUSTIFICADA  NÃO  IMPLICA,  NECESSARIAMENTE,  NA  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  E,  POR  CONSEGUINTE,  NÃO  SE  MOSTRA
SUFICIENTE  PARA  AFASTAR  A  RESPONSABILIDADE  PENAL  DECORRENTE  DO
LANÇAMENTO  DEFINITIVO  DA  DÍVIDA  TRIBUTÁRIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação
Fiscal  Para  Fins  Penais  em que  se  noticia  a  ocorrência  dos  crimes  contra  ordem  tributária
previstos  nos  arts.  1º  e  2º  da  Lei  8.137/90,  supostamente  cometidos  por  R.F.F.,  enquanto
administradora de determinada empresa. 2. Na representação fiscal,  que é relativa aos anos-
calendário de 2006 e 2007, narra-se que a pessoa jurídica prestou declaração falsa ao omitir seus
rendimentos  a  fim de  esquivar-se  parcialmente  do pagamento  do Imposto  de  Renda Pessoa
Jurídica, bem como omitiu informações ao não apresentar a DIPJ referente ao ano de 2007, além
de não ter encaminhado nenhum livro ou documento exigido pela lei fiscal. 3. Em 03/03/2011, a
empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, o qual foi julgado apenas em 09/12/2020, cerca de
10  anos  após,  atrasando-se  a  constituição  definitiva  do  crédito,  que  se  deu  somente  em
15/04/2021,  com o lançamento definitivo.  Deflagrado o presente procedimento,  inicialmente,  a
responsável  legal  pela  pessoa  jurídica  em  apreço  foi  notificada  para  informar  interesse  em
parcelar ou quitar a dívida. Todavia, não apresentou qualquer resposta. 4. Considerando que a
representação  fiscal  foi  lavrada  em  29/09/2010,  mas  encaminhada  ao  MPF  somente  em
novembro de 2021, foi expedido ofício à Receita Federal solicitando esclarecimentos acerca da
demora  no julgamento  do recurso  pelo  CARF,  bem como a fim de que fosse  manifestado a
respeito  de  eventual  ocorrência  da  prescrição  intercorrente.  5.  No  que  tange  à  prescrição
intercorrente, foi manifestado que 'esta não se materializa no Processo Administrativo Fiscal em
razão do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional', bem como devido à regra
contida no art. 5º da Lei nº 9.873/99 e à Súmula CARF nº 11. Quanto às razões para a demora do
julgamento, foram apresentados os trâmites administrativos existentes entre a data de 03/03/2011
e 09/12/2020, a partir dos quais é possível visualizar a demora na movimentação do recurso.
Como exemplo, verifica-se que o feito ficou paralisado na distribuição por 1.176 dias, bem como
permaneceu  estagnado  em outros  setores  por  cerca  de  306,  475,  356,  342  dias.  6.  Nesse
contexto, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando
que: i) ''em razão do entendimento sufragado na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal
Federal, passou-se a adotar a posição de que o crime contra a ordem tributária, por ser material,
somente  se  perfectibiliza  com  a  constituição  definitiva  do  crédito  devido.  Partindo-se  de  tal
premissa, nota-se que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no presente caso,
uma vez que o lançamento definitivo da dívida ocorreu em 15/04/2021.'; ii) 'Todavia, no processo
de subsunção do fato à norma, verifica-se que, não obstante tratar-se de conduta formalmente
típica, a intervenção penal não mais se justifica na situação em concreto. O jus puniendi estatal
não é ilimitado,  bem como deve ser exercido dentro de um prazo razoável,  a fim de que as
funções retributivas e preventivas geral e especial da pena possam efetivamente cumprir as suas
finalidades. No caso dos autos, a conduta penalmente relevante remonta aos anos de 2006 e
2007, ou seja, cerca de 16 (dezesseis) anos atrás. Todavia, a constituição definitiva dos tributos
ocorreu somente em abril de 2021, tendo a representação fiscal sido encaminhada a este Parquet
apenas em novembro de 2021. Tal extenso lapso temporal decorrido entre a ação delituosa e a
sua real consumação, porém, não foi devido a qualquer atitude protelatória ou ardilosa por parte
da representada.  Pelo  contrário,  a  situação se deu exclusivamente em virtude da exorbitante
demora no julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF." iii) "As justificativas apresentadas pelo
referido  Conselho,  ao  invés  de  legitimarem  atuação  administrativo-fiscal,  tão  somente
demonstram a falibilidade e a ineficiência da administração pública no processamento do recurso
interposto, tendo sido violados frontalmente os postulados da razoável duração do processo, da
celeridade e da eficiência. A conjuntura em tela, portanto, não pode servir de subterfúgio para
embasar o evidente prejuízo gerado à investigada, a qual não deve responder pela demora em
questão." iv) "Conforme dito anteriormente, o decurso de aproximadamente 16 (dezesseis) anos
desde a prática delituosa torna a tutela penal inefetiva e desnecessária, acarretando insegurança
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jurídica e a consolidação da situação pelo tempo. Nas palavras de Cleber Masson, `a resposta do
Estado somente cumpre a sua função preventiva (especial e geral) quando manifestada logo após
a prática da infração penal. O Direito Penal intimida não pela gravidade da punição, mas pela
certeza de seu exercício"." 7. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 8. Acerca do
tema, dispõe o Enunciado nº 79/2ªCCR: "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." 9. Assim, somente após a constituição do crédito tributário - o que se dá com o
encerramento do procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo - é que é possível a
ação penal pela prática de crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º, incisos I a IV, da
Lei nº 8.137/90. 10. No caso dos autos, em que pese a representação fiscal ser relativa aos anos-
calendário de 2006 e 2007, conforme destacado pelo Procurador oficiante: não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva,  uma vez que o lançamento definitivo  da dívida ocorreu em
15/04/2021. De outra parte, embora a conclusão do processo administrativo em prazo razoável
constitua  direito  do processado (segundo os princípios da eficiência  e  da moralidade),  a  sua
demora injustificada não implica, necessariamente, na impossibilidade de constituição do crédito
tributário  e,  por  conseguinte,  não  se  mostra  suficiente  para  afastar  a  responsabilidade  penal
decorrente do lançamento definitivo da dívida tributária. 11. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto. 

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

133. Expediente: 1.34.016.000221/2022-99 - Eletrônico Voto: 3651/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima, informando que o diretor financeiro,
o tesoureiro e o contador de determinado grupo empresarial  estariam sonegando imposto de
renda sobre mútuo acumulado de R$ 461 milhões.  Promoção de arquivamento,  de plano, ao
argumento, em síntese, de inocorrência de constituição definitiva do crédito tributário. Revisão (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Presente  arquivamento  que se  mostra  prematuro,  porquanto,  sem que
diligências investigatórias preliminares tenham sido realizadas, não é possível ter ciência acerca
da  exata  dimensão  dos  fatos  noticiados.  Necessidade,  portanto,  de  que  diligências  sejam
efetuadas  com  vistas  ao  esclarecimento  dos  fatos,  a  exemplo,  inicialmente,  da  busca  de
informações,  junto à Receita Federal,  relacionadas ao grupo empresarial  representado, assim
como  sobre  as  pessoas  físicas  mencionadas  na  representação.  Não  homologação  do
arquivamento.  Devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  dar  prosseguimento  ao  feito,
facultando-se ao Procurador oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

134. Expediente: DPF/AM-2021.0086582-NCV -
Eletrônico 

Voto: 3600/2022 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime, em virtude da notícia de que a haitiana E. C.
faleceu  em voo  que  partiu  de  Boa  Vista/RR  para  Brasília/DF  e  que  teve  pouso  forçado  em
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Manaus/AM  para  que  fosse  prestada  assistência  médica.  Segundo  consta  na  ocorrência,  a
passageira apresentava sinais externos de ter engolido cápsulas de cocaína, vez que espumava
pela  boca  de forma intensa.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu a declinação de
atribuições ao Ministério Público Estadual, ao fundamento de que 'não consta no procedimento
nenhuma  apreensão  de  entorpecente,  nenhum laudo  do  IML indicando  a  causa  da  morte  e
nenhum indício mais palpável da prática do tráfico de entorpecentes. No cenário desenhado nos
autos,  o  MPF não  vislumbra  nenhum prejuízo  a  bens,  serviços  ou interesses  da  União,  nos
moldes do art. 109, IV do Sistema Supremo de Norma'. Em seguida, remeteu os autos a esta 2a
CCR, para fins revisionais. Recebimento da declinação de atribuições (Enunciado 32/2a CCR)
como promoção de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). No caso, conforme o laudo de exame
de corpo de delito, 'Como não foram encontradas lesões traumáticas de interesse medico legal,
não foi possível estabelecer uma causa externa para o óbito. Porém, a presença de líquido na
árvore traqueobrônquica e a alteração na consistência do músculo cardíaco falam a favor  de
causa cardiogênica como provável fator desencadeante de morte por asfixia'. O perito concluiu
pela 'Ausência de lesões resultantes de energias ou meios vulnerantes, à macroscopia. A morte
se  deu  por  síndrome  asfíxica  decorrente  de  mecanismos  internos  (morte  natural)'.  Tais  as
circunstâncias, verifica-se que não há indícios de materialidade delitiva. Ademais, mesmo que a
estrangeira tenha praticado suposto crime de tráfico de drogas, mediante inserção de drogas no
corpo  '  o  que não há nenhum elemento de prova nesse sentido  ',  verifica-se  que ocorreu a
extinção da punibilidade, em razão de seu falecimento (art. 107, inciso I, do CP). Homologação do
arquivamento.

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

135. Expediente: 1.20.004.000104/2022-50 - Eletrônico Voto: 3703/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia de ação previdenciária ajuizada por 'T.M.B.', na condição
de segurada especial (rural) em desfavor do INSS. A petição inicial foi instruída com certidões de
casamento e nascimento com a grafia da profissão 'agricultor', na qualificação do seu cônjuge.
Diante dos indícios de fraude, o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
requisitou segunda via dos documentos ao respectivo cartório de registro civil e se constatou que
não havia sido lançada nenhuma profissão na qualificação do cônjuge da autora. No âmbito do
Ministério Público Federal, foi requisitada ao INSS cópia integral do procedimento administrativo
em  nome  de  'T.M.B.',  cujo  fim  era  revelar  se  a  documentação  fraudulenta  também  fora
apresentada perante a autarquia previdenciária, visando a obtenção indevida do benefício. No
evento  12.2  juntou-se a  documentação  requisitada,  verificando-se  a  ausência  de documentos
fraudulentos  na  oportunidade  do  requerimento  administrativo  para  obtenção  do  benefício
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32). 1) Trata-se, na hipótese, do chamado estelionato judiciário, consiste no uso do
processo judicial para auferir lucros ou vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo,
para ludibriar a Justiça, com ciência da inidoneidade da demanda e falsidade da causa de pedir.
No entanto, a jurisprudência consolidada entende penalmente atípica essa conduta de deturpar as
circunstâncias fáticas com o objetivo de iludir o juízo, em virtude da ausência de previsão legal e
diante do direito constitucional de ação. A conduta de fazer afirmações supostamente falsas, em
ação judicial, pode configurar deslealdade processual e infração disciplinar, mas não caracteriza
crime de estelionato. Conforme a jurisprudência do STJ, 'não se admite a prática do delito de
estelionato por meio do ajuizamento de ações judiciais, desde que seja possível ao magistrado,
durante o curso do processo, ter acesso às informações que caracterizam a fraude' (AgRg no
REsp nº 1857117/SP, Quinta Turma, DJe 10/06/2020). Homologação do arquivamento. 2) De outra
parte, ainda segundo o STJ, 'eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial
são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de `estelionato judicial'' (RHC nº
88.623/PB,  Sexta  Turma,  DJe  26/3/2018).  Logo,  o  fato  de  a  conduta  referida  não  configurar
estelionato judicial não impede a persecução penal para apurar o uso de documento falso perante
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o Juízo Estadual, no caso concreto, da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.
Hipótese de incidência da Súmula nº 546: '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'.  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 persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

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

136. Expediente: 1.26.004.000119/2022-02 - Eletrônico Voto: 3635/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de fato. Expediente instaurado a partir de declínio de atribuição promovido pelo órgão do
Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) com atribuição na comarca de Cabrobó/PE.
O feito visa a apurar a comercialização ilegal de arma de fogo, vinculada à prática desportiva, com
divulgação e exposição à venda por  meio de vídeos e  publicações em conta da rede social
Instagram,  titularizada  pelo  estabelecimento  '9.M.M.-  C.D.T.-  S.&.T.'  Constam,  ainda,  diversos
documentos que indicam que pessoas denunciadas ou condenadas por porte ilegal de arma de
fogo, além de outros delitos, utilizam as instalações do clube de tiro e também divulgam a venda
ilegal de armas de fogo por meio da internet. O MPE declinou de sua atribuição aduzindo que: (i)
competência exclusiva da União (Exército Brasileiro) para fiscalizar atividades de colecionadores,
de tiro desportivo e de caça, na forma do art. 24 da Lei 10.826/2003; (ii) constituição Federal (art.
21,  V1) reservou à União a competência para autorizar o comércio de material  bélico,  o que
afastaria a atribuição estadual para atuação no feito até mesmo na seara criminal, tendo em vista
a afetação direta a serviço/interesse da União, na forma do art. 109, IV, da Constituição Federal. O
Procurador da República oficiante promoveu o conflito negativo de atribuição, sob os seguintes
fundamentos: (i) o delito de comércio ilegal de arma de fogo não se torna de competência federal
pelo só fato de ter sido cometido por colecionador,  atirador e caçador -  CAC em violação ao
registro  que  lhe  foi  concedido  pelo  Comando  do  Exército.  Não  há  que  se  falar,  aqui,  em
competência  em  razão  da  pessoa.  Em  segundo  lugar,  porque  pressupor  que  toda  conduta
praticada  em contrariedade  à  autorização  dada  pela  União  para  o  exercício  do  comércio  de
material bélico afetaria, diretamente, interesse federal implicaria dizer que todo e qualquer crime
envolvendo o comércio ilegal de arma de fogo seria de competência federal;  (ii)  Aplicação do
Enunciado nº 86 da 2ª CCR. Remessa à 2ª CCR (Enunciado nº 32). Segundo precedentes do
STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento
dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45.483/RJ e 68.529/MT),
salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). Nesse sentido, o Enunciado
nº 86 da 2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal  a persecução penal dos
crimes de posse, porte ou comércio, irregular ou ilegal, de arma de fogo, acessório ou munição,
previstos  na  Lei  nº  10.826/03,  salvo  se,  no  caso,  incidir  hipótese  especifica  de  competência
federal ou tiver conexão com crime federal'. Enunciado nº 50 da 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.'.  Inexistência  de
transnacionalidade na conduta. Não há lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  autarquias.  Carência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal. Nesse contexto, verifica-se a atribuição do Ministério Público Estadual
para persecução penal. Homologação do declínio ao MPE, configurado o conflito de atribuições
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  '  CNMP,  nos  termos  do  precedente  do  STF:  ACO  843/SP e
Enunciado n. 15 da Portaria PGR/MPF n. 732, de 16-09-2017: 'O conflito de atribuições entre
Ministério  Público  Federal  e  Ministério  Público  diverso  do  Federal  somente  será  conhecido
quando o declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo.'. Remessa dos autos ao CNMP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições,
nos termos do voto do(a) relator(a).

Homologação do Declínio de atribuição

137. Expediente: JF/CZS-1002196-41.2021.4.01.3001-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3568/2022 Origem:  GABPR1-VHCT  -  VITOR
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 168, 171 e
288, todos do CP, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, no âmbito
da operação  Totomide,  onde  foram encontrados,  na residência  do  ora  investigado,  cartões  e
senhas bancários de terceiros (dentre eles indígenas), seus documentos pessoais e montante no
valor de R$ 3.192,00. Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: 'as
infrações penais investigadas foram cometidas contra trabalhadores rurais e alguns indígenas, de
forma  individualizada  e  devidamente  identificados.  Dessa  forma,  nota-se  que  o  relatado  no
Inquérito Policial ora analisado não demonstra hipótese de contenda sobre direitos indígenas, nos
termos do  art.  109,  XI,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Não  há,  de  fato,
violação aos direitos indígenas,  previstos na Constituição Federal  ou no Estatuto do Índio, de
cunho coletivo, que justifique o interesse da União, capaz de ensejar a competência da Justiça
Federal.  Nessa vereda, destaca-se o teor da Súmula nº 140 do Superior Tribunal  de Justiça:
`Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como
autor ou vítima.'' Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Caso em que não se verifica violação aos
direitos indígenas,  previstos  na Constituição  ou no  Estatuto  do Índio,  de cunho coletivo,  que
expresse e justifique o interesse da União, capaz de ensejar a competência da Justiça Federal.
Carência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

138. Expediente: JF-RJ-5076998-51.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3642/2022 Origem:  GABPR42-RRP  -
RODRIGO RAMOS POERSON

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a fim de apurar a prática, em tese, do crime disposto no artigo 171 c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo em vista a emissão de boletos de pagamento falsos com
o uso do nome e timbre do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ' INPI. Consta dos autos
que as seguintes empresas receberam ofícios e boletos de pagamentos fraudados como se o
beneficiário fosse o INPI: 'N.P.C.E.S.A' ' boleto no valor de R$ 11.005,00; 'C.A.S.A' ' boleto no
valor  de  R$ 77.745,00;  e  'P.D.S.A.'  '  boleto  no  valor  de  R$ 70.645,003.  O Membro  do  MPF
promoveu o declínio de atribuição,  sob os seguintes fundamentos:  (i)  com efeito,  após detida
análise dos presentes autos, em cotejo com as informações prestadas pelo INPI, às fls. 16/27 do
Evento 17 - REMESSA2, pode-se constatar que, apesar de os fatos ora investigados apontarem
para possíveis irregularidades com repercussão na seara penal, não há indícios da ocorrência de
delito em detrimento de bem serviço ou interesse da União, falecendo a atribuição criminal do
Ministério Público Federal para atuação nos autos; (ii) constata-se que a falsificação envolvendo o
INPI acabou por ser o crime-meio para consumação do crime-fim (obtenção da vantagem ilícita
contra particulares). Logo, o crime-fim não foi dirigido ao INPI, mas sim às pessoas jurídicas que
se valem dos seus serviços, no presente caso, as empresas 'N.P.C.E.S.A', 'C.A.S.A' e 'P.D.S.A.'.
(iii) ademais, a mera utilização do nome do INPI como meio de induzir alguém em erro para a
obtenção  de  vantagem  indevida,  apesar  de  grave,  não  é  suficiente  para,  por  si  só,  fixar  a
atribuição deste Órgão Ministerial para a investigação dos fatos e fixar a competência da Justiça
Federal,  já  que  não  se  verifica  in  casu  indícios  de  que  tenha  havido  prejuízo  concreto  em
detrimento da autarquia federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Assiste
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razão ao Procurador da República oficiante, cuida-se, no caso em apreço, de eventual crime de
estelionato, por pessoa ainda não identificada, em detrimento de particulares. Ausência de índicos
concretos acerca de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

139. Expediente: JF-RN-0802088-50.2022.4.05.8400-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3630/2022 Origem: GABPR9-RTS - RODRIGO
TELLES DE SOUZA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  autoria  e  a  materialidade  do  crime  de  estelionato
qualificado  (art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal).  No  caso,  houve  consignação  indevida,  não
autorizada,  de  empréstimo  no  benefício  previdenciário  de  'N.R.',  aposentado  pelo  Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), comunicante do fato. Consta dos autos que a Polícia Federal
obteve informação de que a operação de empréstimo consignado foi  cancelada em razão da
suspeita  de  fraude,  não  tendo  havido  atuação  indevida  do  INSS  ou  mesmo  da  instituição
financeira  respectiva,  sendo  possível  que  tenha  ocorrido  tentativa  de  fraude  por  meio  do
correspondente  bancário  que  intermediou  o  negócio.  Diante  disso,  a  autoridade  policial
apresentou  relatório  final,  sintetizando  as  diligências  adotadas  e  sugerindo  o  envio  da
investigação para a esfera estadual. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao MPE, aduzindo que: 'não existem sinais mínimos de lesão ou ameaça de lesão a
bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, a caracterizar a
competência federal do art. 109, inciso IV, da Constituição de 1988. O que ocorreu na situação foi
a  atuação  de  um  particular  (alguém  relacionado  a  um  correspondente  bancário)  contra  um
particular (aposentado). Havendo envolvimento apenas de interesses particulares, a competência
para adoção de providências em relação aos fatos é estadual'. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Não há atribuição do Ministério Público Federal para investigar o suposto crime
de estelionato  em detrimento  de particular.  Narrativa  que não  aponta  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

140. Expediente: 1.11.000.001018/2020-41 - Eletrônico Voto: 3646/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do Relatório de Inteligência Financeira do
COAF,  que  informa  movimentações  bancárias  suspeitas  entre  as  empresas  'T.A.LTDA.'  e
'K.R.T.C.LTDA.' e entre elas e seus respectivos sócios. A 'T.A.LTDA.' aparentemente movimenta
recursos da contraparte 'K.R.T.C.LTDA.', para a qual foi identificado bloqueio judicial de natureza
trabalhista,  caracterizando  possível  burla  a  direitos  de  empregados  daquelas  empresas.  Em
resposta  ao  ofício  encaminhado  pelo  MPF,  a  RFB  informou  que  apenas  a  empresa
'K.R.T.C.LTDA.' teve Auto de Infração lavrado em seu desfavor, ressaltando que 'foi realizado, em
13.12.2012, parcelamento convencional para a cobranças integrantes do Processo Administrativo
Fiscal 17095.723.620/2021-44, cujas parcelas estão adimplentes e a exigibilidade destes débitos
tributários está na situação de `SUSPENSO ' PARCELAMENTO CONVENCIONAL''. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  Declínio  do  feito  em  favor  do  MPE,  sob  os  seguintes
argumentos, em síntese: (i) como se pode constatar, a suspeita concreta suscitada pelo relatório
do  COAF  (a  hipótese  de  investigação,  portanto)  radica  numa  possível  fraude  a  direitos
trabalhistas, materializada pelas transferências entre pessoas físicas e jurídicas de um mesmo
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grupo econômico. Trata-se de inferência a que se chegou por ter sido identificada a existência de
bloqueio judicial determinado pela Justiça do Trabalho, bloqueio esse a que se referiu o próprio
sócio da empresa 'K.R.T.C.LTDA.', Sr. 'A.P.'. Se confirmada, a possível fraude pode configurar o
crime capitulado no artigo 203 do Código Penal e, a depender de suas circunstâncias, também um
possível crime de lavagem de dinheiro, tendo o próprio delito capitulado no artigo 203 do CP como
infração penal antecedente;  (ii)  a Justiça Federal  apenas será competente quando a conduta
criminosa for direcionada a lesar a organização geral do trabalho ou os direitos dos trabalhadores
considerados  coletivamente,  e  já  não  quando  se  tratar  de  uma  fraude  dirigida  a  grupo
determinado de trabalhadores. No caso de que se cuida, podem ter sido lesados os direitos, não
dos trabalhadores em geral, mas dos empregados das empresas envolvidas nas transferências de
valores citadas no relatório do COAF. Nessas situações, isto é, no caso de fraude do empregador
em relação a seus próprios empregados, a competência deve recair sobre o Justiça Estadual,
conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) no que concerne, por fim,
a um possível crime de lavagem de dinheiro, caso se demonstre a intenção de ocultar a origem e
a movimentação  dos valores  transferidos entre  as pessoas físicas e  jurídicas  do grupo,  vale
lembrar  que,  como regra,  a  competência  para julgar  os crimes de lavagem de dinheiro  é  da
Justiça Estadual, de acordo com o que se infere do artigo 2º, III, da Lei 9.613/98, sendo atribuídas
à Justiça Federal apenas as hipóteses expressamente referidas no dispositivo citado. No caso
que  ora  nos  ocupa,  o  crime  antecedente  é,  como  visto  acima,  da  competência  da  Justiça
Estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Assiste razão ao Membro do MPF.
Aplicação do Enunciado nº 83 da 2ª CCR: Não é de atribuição do Ministério Público Federal a
persecução penal do crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, previsto no art.
203 do Código Penal, se, após diligências, restar demonstrado apenas lesão a um restrito número
de trabalhadores. Da análise dos autos, 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). Os indícios apontam para supostos crimes de competência
da Justiça estadual (art.  203 do CP).  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).

141. Expediente: 1.20.000.000904/2022-19 - Eletrônico Voto: 3626/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata 'possível prática de homofobia pelos representantes do Sesc/
MT. Narra que estava programado o lançamento, no Sesc Arsenal, do livro 'Versa - Bardos em
Linhas', mas o evento foi cancelado pelo Sesc/MT sob a justificativa de que uma das escritoras
seria artista drag queen. O Sesc/MT teria afirmado `que dentro do espaço público que *possui*,
em  Cuiabá,  não  pode  ter  apresentação  ou  manifestação  de  artistas  ligados  à  comunidade
LGBTBTQIA+,  como homem que se  traveste  de  mulher,  seja  em nome da  arte  Drag  ou  da
literatura,  com alegação de que o local  se trata de um ambiente conservador,  assim como o
público que lá frequenta''. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Embora
o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode configurar o crime de
racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o
julgamento do delito. A Lei nº 7.716/89 também não dispõe sobre competência para julgar os
crimes nela  previstos,  razão pela  qual  incide o disposto  no art.  109,  V,  da Constituição,  que
determina,  de forma clara,  que,  para restar  configurada a competência  da Justiça Federal,  é
necessária a congruência entre os requisitos da transnacionalidade e da previsão do crime em
tratado internacional. No caso, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero não
são objeto de tratado internacional, razão pela qual não se perfectibiliza a competência da Justiça
Federal para o julgamento do feito, como disposto no art. 109, V, da CF. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
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informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Precedentes  da  2ª  CCR:  1.34.001.010993/2021-17,  839ª  Sessão  de  Revisão,  de  21/2/2022;
1.34.001.003335/2021-79, 809ª Sessão de Revisão, de 17/5/2021. 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).

142. Expediente: 1.25.003.004215/2022-69 - Eletrônico Voto: 3681/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo do Juízo da 2ª Vara Federal de Foz do
Iguaçu/PR, comunicando a possível ocorrência de irregularidades em de empréstimo consignado,
descontados de benefício previdenciário de titularidade de 'O.V.', que teria sido vítima do chamado
'golpe do consignado'. Segundo noticiado, a contratação de empréstimos junto ao Banco Itaú e
Banco  Sicredi  não  teriam sido  realizados  pela  segurada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32).  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular  e/ou  pelas  instituições
financeiras que concederam os empréstimos supostamente fraudulentos. 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 persecução penal.
Precedentes  da 2ª  CCR:  1.14.000.000538/2020-25,  766ª  Sessão de  Revisão,  de  06/04/2020;
1.19.000.000152/2020-37, 761ª Sessão de Revisão, de 10/02/2020. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

143. Expediente: 1.29.000.003107/2022-50 - Eletrônico Voto: 3569/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

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

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

144. Expediente: 1.30.001.002609/2022-32 - Eletrônico Voto: 3640/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da notitia criminis sobre crime contra o sentimento religioso
previsto no art. 208 do Código Penal, ao relatar, em síntese, o uso de vestimentas em referência à
Nossa Senhora Aparecida, santa cultuada pela Igreja Católica Apostólica Romana, por modelo
brasileira no Miss Universo Trans deste ano, fato que ofenderia os fiéis católicos brasileiros. A
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio do feito,  aduzindo que: (i)  a suposta
infração penal praticada,  ainda que no âmbito da rede mundial  de computadores,  não tem o
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condão de atrair a atribuição do Ministério Público Federal, por não se enquadrarem os fatos em
nenhuma das hipóteses que atraem a competência federal, previstas no art. 109 da Constituição
da República; (ii) Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Narrativa que não aponta prejuízo direto a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

145. Expediente: 1.34.001.007418/2022-18 - Eletrônico Voto: 3639/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL POR MEIO DE GRUPO PRIVADO DO
TELEGRAM.  CONDUTA  PRATICADA  EM  CANAL  DE  COMUNICAÇÃO  RESTRITO.
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  INTERNACIONALIDADE.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de fato autuada a partir de denúncia extraída do Sistema Report
System  da  ONG  SAFERNET,  conforme  Termo  de  Mútua  Cooperação  Técnica,  Científica  e
Operacional  celebrados entre  o  MPF e a  ONG Safernet  em 09 de fevereiro  de  2017,  sobre
possível venda de material com provável conteúdo de pornografia infantil por meio do aplicativo
Telegram. Consta dos autos que o usuário '@V.' criou um perfil utilizando como foto um suposto
vídeo de pornografia infantil. Ademais, este mesmo usuário utiliza como descrição de perfil a frase
'Vendo  grupos  cp/gore/zoo/incesto/estupr'.  Cabe  acrescentar  que  o  termo  'CP'  faz  alusão  a
material de 'Chid Pornography'. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições, observando que: 'Nesse contexto, tem-se possível delito do art. 241 do ECA, por meio
de  oferta  de  venda  de  pornografia  infantil  por  usuários  do  Telegram,  venda  essa  que  seria
concretizada, de alguma forma, a partir  de mensagem privada ao usuário. Eventual venda de
vídeos,  tenha  ela  se  concretizado  ou  não,  ocorreria  entre  dois  usuários,  de  forma  privada,
possivelmente  por  meio  de  troca  de  mensagens  dentro  do  aplicativo  de  mensageiria.  A
competência para a persecução de eventuais delitos previstos nos artigos 241 e 241-A do ECA,
portanto, é estadual.'. 3. Promoção de declínio de atribuições e remessa dos autos à 2a CCR/MPF
(Enunciado 32). 4. Considerando que a atuação ficou restrita a integrantes de grupo privado do
Telegram, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para
análise do caso concreto é do Ministério Público Estadual. 5. 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'. 6. Em
caso envolvendo crime de racismo pela internet, 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).  7.  Esta  2a  Câmara  adotou
entendimento  similar  no  procedimento  1.34.001.010021/2021-22,  julgado  na  832ª  Sessão  de
Revisão, de 13/12/2021. 8. 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).

146. Expediente: 1.34.001.007966/2022-48 - Eletrônico Voto: 3551/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
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Cidadão, com a seguinte descrição: 'Em meados de 2019, descobri que um amigo meu, chamado
F',  praticou pedofilia infantil,  6 anos atrás do descobrimento do fato, quando a jovem tinha 12
anos. Ele possuía fotos e vídeos dela pelada e compartilhava com outras pessoas. Entrei em
contato  com a  vítima  e  ela  relatou  que  havia  realmente  acontecido.  Tenho  prints  da  jovem
relatando que realmente houve a troca de fotos e vídeos com ele. E em contato com a mãe dela, a
mãe dela relatou que sempre desconfiou do tipo de contato que ele tinha com a jovem. Sempre
achou meio estranho o tipo de abordagem que ele realizava quando a encontrava. Ele tinha cerca
de 23 anos na época.' Promoção de declínio de atribuições. Argumento de que: 'A menção ao fato
de que houve, há 6 anos, compartilhamento de vídeos, não tendo qualquer materialidade, muito
menos a comprovação de que fora por redes sociais abertas, não contém um mínimo para a
subsunção ao delito do 241-A do ECA. Assim, resta a descrição do estupro de vulnerável, que
ainda não prescreveu. Crime de evidente atribuição estadual.' Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Carência  de  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Homologação parcial do Declínio de atribuição

147. Expediente: 1.26.000.001974/2022-62 - Eletrônico Voto: 3545/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIMES DE AMEAÇA, CONTRA A HONRA
(DIFAMAÇÃO), RACISMO E APOLOGIA AO CRIME EM DETRIMENTO DA ATUAÇÃO DE UMA
VEREADORA DA CIDADE DO RECIFE/PE POR PARTE DE MILITAR, NO CASO, UM OFICIAL
DO  COMANDO  DA  7ª  REGIÃO  MILITAR  DO  EXÉRCITO  BRASILEIRO.  CONDUTAS
SUPOSTAMENTE COMETIDAS POR E-MAIL DO NOTICIADO,  DISPONIBILIZADO NO SÍTIO
ELETRÔNICO DA 7ª REGIÃO MILITAR. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). DELITO,
EM TESE, PRATICADO POR MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NOS TERMOS DA
ALÍNEA 'C' DO INCISO II DO ART. 9º DO CPM, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.491/17.
CARÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação ofertada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão, na qual a representante ,'D.G.P.', em síntese, relata o seguinte: a) é
vereadora da cidade do Recife pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) desde o ano de 2021;
b) 'dentro da sua atuação parlamentar na Câmara Municipal do Recife, decidiu apresentar um
pacote  de  ações  legislativas  chamado  de  'Memória,  Verdade  e  Justiça',cujo  objetivo  é  o  de
implementar,  na cidade do Recife,  mecanismos de enfrentamento aos resquícios da Ditadura
Militar brasileira ocorrida de 1964-1985'; c) dentro do pacote legislativo, proposto pela noticiante,
na Câmara Municipal do Recife, estava o 'Requerimento nº 3582/2022 de Indicação ao Prefeito da
Cidade do Recife, Sr. João Henrique de Andrade Lima Campos, para que seja determinada a
remoção do busto do ditador Humberto Castello Branco"; d) 'como qualquer iniciativa legislativa, a
votação do requerimento trouxe debates políticos e ideológicos diversos, mas foi realizada sem
intercorrências.  Não  houve  qualquer  menção  à  colocação  de  um  busto  de  Fidel  Castro  no
requerimento ou na justificativa do requerimento; 'e) "no dia seguinte à votação do requerimento,
qual seja, dia 20 de abril de 2022, o Jornal da Cidade publicou uma 'Fake News' (notícia falsa) em
seu sítio eletrônico de IP n° 172.67.143.63, URL https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/
38357/num-absurdo-indescritivel-psol-tenta-retirar-busto-de-castelo-branco-para-colocar-fidel  -
mas-se-da-mal. O jornal  'ainda adiciona duas imagens ladeadas, uma de Castello Branco e a
outra de Fidel Castro. Esta última, com o símbolo do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) do
qual a noticiante é filiada'; f) o jornal também 'compartilhou a notícia falsa emitida no seu blog em
sua  URL  https://www.facebook.com/jornaldacidadeonline/posts/5443747545655902,  que  tem
1.204.700 (um milhão, duzentos e quatro mil e setecentas) pessoas acompanhando a página'; g)
'a  partir  da ilegalidade  cometida  pelo  primeiro  réu  e  o  espaço  dado a  isso  pelo  segundo,  a
noticiante recebeu ameaças e ofensas à sua honra e imagem na postagem compartilhada no
Facebook', sendo que registrou em sua representação alguns desses possíveis comentários; h) 'o
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último comentário, feito pelo senhor R. P., expõe a grave ameaça feita à noticiante, tendo em vista
que a referência ao cartucho762 remete ao calibre 7,62 mm, munição costumeira dos fuzis" ;i)
'após  o  compartilhamento das notícias  falsas,  outros  veículos de comunicação propagaram o
mesmo  texto',  possivelmente  criado  pelo  primeiro  jornal,  'ou  seja,  a  fake  news  alcançou
proporções que vão além do que é possível  mensurar, conforme links abaixo (...)'.  Por fim, a
noticiante consignou o recebimento de um e-mail, supostamente enviado pelo Exército Brasileiro e
sustentou que 'o e-mail do remetente é o mesmo disponibilizado no site da 7ª Região Militar', a
saber,  ouvidoria@7rm.eb.mil.br",  argumentando, ainda,  que 'a mensagem gerou desconforto e
medo, posto que a notícia falsa chegou ao ponto de contribuir na elaboração de uma ameaça à
integridade física e ao exercício do seu mandato enquanto vereadora da cidade do Recife, sob o
jugo autoritarista  e  racista  do e-mail'.  2.  O Procurador da República que atuou,  de início,  no
presente apuratório promoveu o declínio parcial de suas atribuições, reportando-se ao Enunciado
nº 50 da 2ª CCR no tocante à assertiva da noticiante de que a propagação do que denominou
como Fake News, por veículos de comunicação, pela internet, teria configurado diversas condutas
ilícitas contra sua pessoa, entre as quais, ameaça, difamação, racismo, apologia ao crime, por
meio de postagens em comentários nas publicações e por e-mail. 3. Realizadas novas diligências,
a  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições  em favor  do
Ministério  Público Militar  em Recife/PE,  ressaltando que a situação narrada na representação
amolda-se  à  hipótese  descrita  no  art.  9º,  inciso  II,  alínea  "a",  na  redação  dada  pela  Lei  nº
13.491/2017. 4. Revisão de declínio de atribuições, nos termos do Enunciado nº 32 da 2ª CCR. 5.
Inicialmente,  expresso  ressalva  de  entendimento  pessoal,  no  qual  defendo  a  tese  da
inconstitucionalidade da Lei  nº 13.491/2017, que ampliou indevidamente o conceito de crimes
militares e, portanto, a competência da Justiça Militar. Para definir se um delito é militar em tempo
de paz, necessário, a meu ver, proceder, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, à verificação
dos  critérios  estabelecidos  no  art.  142  da  Constituição  Federal,  que  traz  os  dois  princípios
basilares das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, a
Constituição  estabelece  um  regime  jurídico  diferenciado  para  os  militares,  que  prevê  uma
jurisdição específica  para  tutelar  bens  jurídicos  especiais:  a  defesa  da pátria,  a  garantia  dos
poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Assim, deve-se ponderar que o Direito
Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a
disciplina e as instituições militares,  o que não se contempla nos autos. No caso em apreço,
reputo  que  as  condutas  ilícitas  eventualmente  praticadas  por  um  militar,  ao  que  se  tem,  a
princípio, um oficial do Comando da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro (crimes de ameaça,
difamação, racismo e apologia ao crime em detrimento da atuação de uma vereadora da cidade
do Recife/PE),  não  traduz  ofensa  aos  bens  jurídicos  previstos  no  art.  142  da  Carta  Magna,
atraindo  a  competência  da  Justiça  Federal  e,  consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal. 6. Todavia, buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar variação de
resultado de julgamentos por conta de composições diferenciadas nas sessões de revisão, voto
em consonância com os precedentes deste Colegiado, o qual tem se manifestado pela aplicação
irrestrita  do  art.  9º  do  CPM.  Precedente  da  2ª  CCR:  1.22.000.001709/2020-61,  803ª  Sessão
Revisão, de 22/03/2021, por maioria. 7. Somente com as alterações da Lei nº 13.491/17 é que o
citado  dispositivo  passou  a  abarcar,  como  crimes  militares,  quaisquer  delitos  tipificados  no
ordenamento jurídico brasileiro, desde que, dentre outras circunstâncias, praticado por militar no
exercício de suas funções, a teor da alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM. 8. Desse modo, na
hipótese,  os crimes investigados,  em tese,  foram praticados por  militar  atuando em razão da
função, cabendo ao Parquet especializado apreciar o feito. 9. Homologação do declínio parcial de
atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

Homologação de Arquivamento

148. Expediente: JF-AL-0800295-80.2020.4.05.8001-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3625/2022 Origem:  GABPRM4-BJRLL  -
BRUNO  JORGE  RIJO  LAMENHA
LINS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  em  agosto  de  2014  a  partir  de  representação  ofertada  pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, com escopo de apurar a notícia
de que a Associação de Desenvolvimento Sustentável Filhos de Davi, com sede no município de
Santana  do  Ipanema/AL,  teria  simulado  contratos  de  prestação  de  serviço,  objetivando  a
concessão indevida do seguro-desemprego, incidindo na suposta dos crimes descritos nos arts.
299, 304 e/ou 171 § 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. De acordo com o auto de
infração, a ação fiscalizatória foi iniciada em 17/4/2014 para averiguar as atividades de construção
de 303 unidades residenciais familiares, que constituíam empreendimentos integrantes do PNHR '
Programa  Nacional  de  Habitação  Rural,  em  diversos  municípios  do  Estado  de  Alagoas,
subsidiados  com  recursos  federais.  Durante  a  fiscalização,  teria  sido  constatado  que  o
empregador  mantinha  empregados demitidos  sem justa  causa,  trabalhando sem o respectivo
registro  e  recebendo  indevidamente  o  seguro-desemprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº
75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o Procurador oficiante, no curso da apuração, foram identificados
ainda 136 trabalhadores efetuando o seu labor  em condições precárias,  não apenas aqueles
indicados no tocante ao recebimento indevido do seguro-desemprego. Ocorre que, em relação a
esses fatos, que se deram em abril de 2014 e se amoldariam, no caso concreto, ao tipo penal
previsto no art. 203 do Código Penal, tem-se que já consumada a extinção da punibilidade pela
prescrição desde 2018. Relativamente à ocorrência do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código
Penal,  em virtude  do  suposto  recebimento  do  seguro-desemprego  não  se  vislumbrou  prova
suficiente para imputação do delito aos investigados. De acordo com a manifestação ministerial,
não  há  neste  apuratório  indícios  suficientes  'de  que  havia  vontade  livre  e  consciente  dos
trabalhadores em receber o benefício de forma fraudulenta, uma vez que inseridos em um cenário
de total  precariedade de trabalho,  em que diversos direitos trabalhistas foram suprimidos em
razão da ausência de formalização do contrato de trabalho, causando prejuízo especialmente aos
próprios trabalhadores. (...) Ademais, é preciso considerar que os investigados em questão são
pessoas  humildes,  de  parca  instrução,  de  modo  que  não  há  como  concluir,  com  a  certeza
necessária,  que  tinham  plena  consciência  de  que  o  trabalho  executado  de  forma  informal
implicaria necessariamente na impossibilidade de recebimento do seguro desemprego devido,
mormente se consideramos que todos trabalharam por curto  período nas obras em questão'.
Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR: 'A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP'. 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).

149. Expediente: JF/IMP/MA-1002775-
57.2020.4.01.3701-IP - Eletrônico 

Voto: 3563/2022 Origem:  GABPRM2-PHC -  PAULO
HENRIQUE CARDOZO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de cópia de procedimento administrativo oriundo do INSS em
Imperatriz/MA para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal,
atribuído à segurada 'M. do R.M.C.', tendo em vista o suposto recebimento indevido do benefício
previdenciário de pensão por morte (NB 094.574.244-4) no período de 22/1/1988 a 31/5/2019,
com  data  de  requerimento  em  27/3/1989.  Ao  que  se  tem,  a  investigada  teria  feito  uso  de
documento falso (certidão de óbito) para a concessão do benefício, uma vez que o instituidor 'J.
de S.V.F.' se encontra vivo. A referida apuração administrativa se iniciou com o monitoramento
operacional de benefícios da gerência executiva do INSS em Imperatriz/MA, que concluiu pela
irregularidade  da  concessão  do  benefício  quando  constatou  que  'J.'  encontrava-se  vivo,
titularizando  benefício  de  aposentadoria  por  invalidez,  com  o  seu  último  recolhimento
previdenciário  realizado  na  condição  de  contribuinte  individual  até  12/2014.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Segundo  o  Procurador  oficiante,  observa-se  que  a
materialidade delitiva restou caracterizada, visto que, por meio do procedimento administrativo nº
6546.007224/2014-36, o INSS constatou que o instituidor do benefício, 'J. de S.V.F.', não havia
falecido e  que consequentemente a  certidão de óbito  apresentada no requerimento inicial  da
pensão  por  morte  se  trata  de  documento  ideologicamente  falso,  apurando-se  a  percepção
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indevida  do  benefício.  Constata-se,  também,  que  em  depoimento  prestado  ao  INSS  (ID
235126385, p. 50), a investigada confessou que compareceu ao fórum para retirar a certidão de
óbito do seu ex-companheiro, em razão da informação obtida sobre o falecimento advinda de uma
senhora  que  a ajudou  na concessão do  benefício.  Em sede policial  (ID  739993011,  p.  5),  a
investigada declarou que não sabia que seu ex-companheiro deveria estar falecido para ter direito
ao recebimento de pensão. Informou que não se recorda se foi até algum cartório para registrar o
óbito de 'J.', nem de ter ido até o INSS na época do requerimento do benefício e afirmou que foi
auxiliada por duas pessoas na época, as quais providenciaram toda a documentação utilizada.
Nesse contexto,  o que se verifica nos autos é que não há elementos que,  de forma segura,
indiquem a existência de dolo na conduta da investigada. Apesar de ter sido utilizada certidão de
óbito inidônea para instruir o pedido do benefício, as declarações de 'M. do R.M.C.', perante o
INSS e em sede policial, levam a crer que a indiciada não tinha conhecimento de que se tratava
de benefício de pensão por morte, menos ainda do artifício fraudulento envolvido no requerimento,
sendo  verossímil  a  versão  de  que  todos  os  documentos  forjados  que  instruíram  o  seu
requerimento foram providenciados por terceiros. Além disso, importante destacar, a investigada é
uma pessoa simples, do interior, analfabeta, notando-se que nem o seu próprio nome consegue
assinar,  de  modo  que  se  mostra  difícil  crer  que  tinha/tenha  conhecimento  suficiente  de  leis
previdenciárias,  bem como  de  meios  aptos  a  fraudá-las  para  obtenção  indevida  do  referido
benefício. Insuficiência de elementos que permitam identificar artifício, ardil ou meio fraudulento,
indicando, no caso concreto, a ausência do elemento subjetivo do tipo. Dolo não evidenciado na
conduta ora apreciada. 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).

150. Expediente: JF-RN-0804882-44.2022.4.05.8400-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3599/2022 Origem: GABPR9-RTS - RODRIGO
TELLES DE SOUZA

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

Ementa: Inquérito policial  instaurado para apuração de possível  crime de contrabando ou descaminho.
Importação irregular  de uma única luneta para arma,  ante  a  ausência  de licença das Forças
Armadas e do pagamento regular de tributos. Produto retido e perdido. Ausência de indícios de
reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). No presente caso, ainda
que  se  trate  de  produto  controlado  pelo  Comando  do  Exército,  que  necessita  de  prévia
autorização para ser importado, a conduta ora narrada não resultou em dano ou perigo concreto
relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade
reclamada  pelo  princípio  da  ofensividade,  haja  vista  a  apreensão  de  apenas  1  luneta.
Subsidiariedade do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do
direito  não  forem  suficientes  para  a  proteção  dos  bens  jurídicos  envolvidos.  Precedentes
congêneres da 2a CCR: JF-RJ-5052672-61.2019.4.02.5101-*INQ,  Sessão de Revisão 843, de
04/04/2022; JF/PR/GUAI-5000639-44.2021.4.04.7017-IP, 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).

151. Expediente: JF-SOR-5004974-41.2021.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 3565/2022 Origem:  GABPRM1-OSHJ  -
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 273 e
334 do Código Penal. Consta dos autos que 'D.O.V.F.', no dia 8/7/2021, foi surpreendido na posse
de 10 ampolas de 5 ml do medicamento Lipostabil, de uso proibido no território nacional, além de
um videogame, dois aparelhos de telefonia celular e três perfumes de origem estrangeira, em um
ônibus de transporte regular de passageiros que havia partido de Foz do Iguaçu/PR, com destino
à cidade de São Paulo.  A Receita  Federal  do Brasil  avaliou os produtos apreendidos em R$
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12.233,76  e  estimou  os  tributos  iludidos  no  valor  de  R$  7.796,57,  conforme  se  extrai  da
Representação Fiscal para Fins Penais (ID 171835553). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV, da LC 75/93). 1) Quanto ao primeiro delito, 'D.O.V.F.' foi interrogado (fls. 8/9) e
confirmou os fatos noticiados, alegando, inclusive, que os medicamentos eram para seu próprio
uso. Tais alegações correspondem às suas mensagens obtidas por meio da Informação de Polícia
Judiciária nº 1251735/2022 (ID 249364965). Em referidas mensagens, anteriores à data do fato, o
investigado afirmava a terceiros que fazia uso de "Lipo 6" para emagrecer,  enquanto o laudo
pericial  do SETEC/NUCRIM/SR/PF/SP atesta  que as ampolas apreendidas  contém o produto
denominado Lipostabil, medicamento emagrecedor, o que condiz com a afirmação de uso próprio.
Inexpressividade  da  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Perdimento  da  mercadoria.  Medida
administrativa  suficiente  para  a  prevenção  e  repressão  do  ilícito.  Excepcionalidade  do  caso.
Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Aplicação  da  Orientação  30  da  2a  CCR.  2)  No  tocante  à
possível prática do crime de descaminho, não há notícia de que o investigado possui registro de
reiterações  de  crimes  da  mesma natureza.  Segundo  o  Procurador  oficiante,  em consulta  ao
sistema Comprot, do Ministério da Fazenda, não foram identificados procedimentos relativos a
práticas análogas e, conforme certidões de antecedentes juntadas aos autos, não se verificaram
indicativos  de  condutas  delitivas  reiteradas  por  parte  do  presente  investigado.  Aplicação  do
Enunciado  nº  49  desta  2ª  CCR,  que  permite  a  incidência  do  princípio  da  insignificância  ao
descaminho  '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".  Homologação  do
arquivamento.

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

152. Expediente: 1.11.001.000227/2022-20 - Eletrônico Voto: 3539/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pelo Banco do Nordeste ' BNB.
Relato de fatos supostamente criminosos ocorridos no âmbito da Agência BNB de Palmeira dos
Índios, relacionados à aplicação irregular de crédito por meio de uma Cédula de Crédito Bancário
no valor nominal de R$ 5.000,00. De acordo com a representação: 'em vistoria do técnico interno
do BNB (em 13/01/2020) para certificar a devida aplicação da verba contratual aos fins para os
quais lhe foi concedido, concluiu-se que a totalidade do crédito não fora aplicada' face à negativa
da cliente em prestar esclarecimentos ou devolver os recursos, entende-se pela irregularidade da
operação, que, por sua vez, reclama providências no sentido de ser analisado se houve crime
contra o sistema financeiro nacional, na forma do artigo 20 da Lei n° 7.492/1986.' 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).

153. Expediente: 1.14.003.000048/2022-61 - Eletrônico Voto: 3628/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação sigilosa, visando apurar se que os estudantes
do  Curso  de  Medicina  'G.A.G.'  e  'K.H.G.M.'  teriam,  em  tese,  fraudado  seu  ingresso  na
Universidade Federal do Oeste Baiano (UFOB), campus Barreiras/BA, no ano de 2021, por meio
de  falsas  declarações  quanto  às  suas  características  fenotípicas  pelo  programa  de  cotas  na
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categoria  L6  [(Candidatos(as)  autodeclarados(as)  pretos(as),  pardos(as)  ou  indígenas  que,
independentemente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o  Ensino  Médio  em  escolas
públicas].  Possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Após  diversas
diligências, a UFOB informou que: (i) o estudante 'G.A.G.' foi convocado pela 1ª Chamada de
Matrícula  do  Edital  PROGRAD/CPS  Nº  02/2021  e  já  foi  avaliado  pela  Comissão  de
Heteroidentificação e teve sua matrícula homologada após procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração para enquadramento ou não à categoria de inscrição em vaga
reservada  pela  Lei  de  Cotas  na  categoria  L6,  realizado  em  03/11/2021.  (Processo  n.
23520.003487/2021-41 anexo); (ii) Processo nº 23520.00217- 'K.H.G.M.' não foi heteroidentificada
como negra (de cor preta ou parda). Desta forma, sendo a denúncia de ocupação irregular de
vaga destinada à política de cotas procedente,  a UFOB adotará providências para o imediato
cancelamento  de  matrícula  da  estudante  no  curso  de  Medicina.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu o arquivamento  do feito  sob  os  seguintes  fundamentos:  (i)  a  situação de
'G.A.G.' foi esclarecida, na medida em que a Comissão da UFOB o identificou como negro/pardo;
(ii)  quanto à 'K.H.G.M.',  embora a Comissão não tenha confirmado sua autodeclaração como
negra/parda e seja possível, em tese, a sua exclusão do curso por decisão da UFOB, não foram
indicadas  evidências  concretas  de  que  a  representada  tivesse  prestado  declaração  falsa  ou
utilizado  documentos  inidôneos  para  fins  de  ingresso  no  curso  de  Medicina  da  UFOB.  Os
documentos revelam que a estudante declarou-se como "parda" (Documento 20.2, Página 67),
conceito  impreciso  e  vago  para  enquadrar  um  grupo  étnico  e,  por  isso,  de  difícil  refutação
inequívoca em determinados casos. Com efeito, não existe uma régua que meça o quanto uma
pessoa é preta, branca ou parda, especialmente no contexto da formação da população brasileira,
fruto de miscigenação entre índios,  "brancos" europeus e "pretos" africanos; (iii)  à época (em
2019),  a  universidade  exigia  apenas  a  autodeclaração.  Conforme  informações  do  Reitor,  o
procedimento foi ajustado, agora existindo uma comissão de heteroidentificacão, criada em 2020.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pelo disposto na Lei nº
12.711/12, utilizado pela norma editalícia, o critério para que se possa usufruir do sistema de cota
racial  no  processo  seletivo  é  puramente  a  autoidentificação  por  meio  da  autodeclaração  do
candidato. Com efeito, as vagas destinadas ao sistema de cotas preto e pardos, decorrentes da
Lei  nº  12.711/12  foram  ofertadas  até  2019.2,  exclusivamente,  por  meio  de  autodeclaração.
Todavia,  visando  dar  melhor  claridade  ao  processo  de  ingresso  dos  cotistas,  foi  instituída
Comissão de Validação da declaração étnico-racial de estudantes preto e pardos, nos termos da
Resolução CONSEPE nº 1.899/2019, em 28 de agosto de 2019, que teve efeitos a partir  do
primeiro semestre de 2020 (SISU 2020.1), como no caso dos autos. No tocante ao aluno 'G.A.G.',
houve  validação  da  sua  autodeclaração  pela  comissão  de  heteroidentificacão.  Em relação  a
'K.H.G.M.', apesar da conclusão da comissão pela não ratificação da autodeclaração, inexiste nos
autos elementos que indiquem o dolo  da investigada ao se identificar  como 'parda',  conceito
impreciso e vago para enquadrar um grupo étnico, conforme bem destacado pelo Membro do
MPF. Ausência de materialidade delitiva. Dolo não evidenciado. Suficiência, no caso concreto, da
medida administrativa de exclusão da matrícula.  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).

154. Expediente: 1.16.000.001897/2022-97 - Eletrônico Voto: 3549/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. A noticiante relata, em síntese, suposto crime de estelionato praticado contra o INSS
(CP,  art.  171,  §3º)  por  parte  de sua  irmã,  que teria  requerido  e  recebido  de  forma  indevida
benefício de prestação continuada em nome de sua filha menor impúbere. Revisão (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Encaminhamento  de informações pelo  INSS no sentido  de que  a concessão do
benefício previdenciário em questão foi precedida pela realização de perícia médica oficial, que
atestou a incapacidade da beneficiária. Caso em que não se verifica ilegalidade ou fraude quando
da concessão ou mesmo do recebimento do benefício. Falta de justa causa para a persecução
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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).

155. Expediente: 1.19.000.000841/2022-11 - Eletrônico Voto: 3636/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  em  desfavor  de  'R.M.M.',
noticiando, em suma, suposto recebimento indevido do auxílio-emergencial no período de 2020 a
2021,  bem  como  de  seguro  defeso.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  sob  os  seguintes  fundamentos:  (i)  foi  expedido  ofício  à  CEF,  a  qual,
mediante  ofício  nº  31685/2022/CIACVNE  esclareceu  que  'não  houve  pagamento  de  Auxílio
Emergencial para `R.M.M.''; (ii) Igualmente, instado a se manifestar a respeito do suposto cadastro
como segurado especial e eventual recebimento de benefício de seguro defeso por 'R.M.M.', o
gerente-executivo do INSS consignou, em suma, que, a partir de consultas internas, verificou-se
que o referido sequer consta cadastrado na base de dados do órgão, conforme se observa nas
telas apresentadas às fls. 327/329; (iii) ademais, compulsando os autos, observa-se que, embora
no bojo  da  reclamação trabalhista  apresentada  pelo  representante  conste  cópia  de sentença
proferida  pelo  Juizado  Especial  Federal  Cível  no  processo  nº  0019359-93.2018.4.01.3700,
negando concessão de seguro defeso ao autor identificado como 'R.M.M.' (fls. 278/284), consulta
processual no sítio eletrônico do TRF1 [1] revela tratar-se homônimo, e, portanto, pessoa diversa
do  ora  representado  'R.M.M.'Revisão  de  arquivamento  (art.  62'IV  da  LC  75/93).  O  auxílio
emergencial foi instituído pelo Decreto 10.316/2020 e teve por objetivo ser um benefício financeiro
destinado  aos  trabalhadores  informais,  microempreendedores  individuais,  autônomos  e
desempregados, para o fim de fornecer proteção emergencial  no período de enfrentamento à
crise  causada  pela  pandemia  do  coronavírus.  No  presente  caso,  conforme  destacado  pelo
Membro do MPF, não se confirmou o recebimento indevido dos benefícios (auxílio emergencial e
seguro defeso) pelo investigado. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

156. Expediente: 1.22.005.000085/2021-04 - Eletrônico Voto: 3552/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada perante a Sala
de  Atendimento  ao  Cidadão  por  'G.J.do  A.',  Deputado  Federal  pelo  PSL/MG,  em  face  de
'H.M.V.O.', professora da rede pública estadual da cidade de Montes Claros/MG. Segundo consta
da representação, a investigada teria escrito em suas redes sociais: "Impeachment não basta, é
guilhotina. Abaixo Bolsonazi", com possível referência ao nazismo, inclusive com uso da suástica
(fotocópia da publicação em doc. 1.1). Relato de possível ocorrência dos crimes descritos no art.
26 da Lei nº 7.170/83 e nos arts. 139, 140 e 286 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inicialmente, cabe, ao menos o registro histórico, por estar em vigor à
época do fato noticiado que, no tocante 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 nº 1.472/MG).  No entanto,  a Lei  nº 14.197/21 revogou a Lei  nº  7.170/83 (Lei  de
Segurança Nacional) e incluiu o Título XII ' Dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito
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(art. 359-I ao art. 359-R) no Código Penal. Dessa forma, ocorreu a revogação do crime previsto no
art. 26 da Lei nº 7.170/83. Neste ponto, resta prejudicada a questão. Em relação ao alegado crime
de injúria e difamação 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 dos autos a necessária requisição do Ministro da Justiça.
Ausência de condição de procedibilidade para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR em
caso análogo:  1.30.005.000063/2021-64,  840ª  Sessão de Revisão,  de 14/3/2022.  Por fim,  no
tocante  à  eventual  prática  do  crime  descrito  no  art.  286  do  Código  Penal,  a  doutrina  e  a
jurisprudência entendem que, para a configuração do crime de incitação, faz-se necessário que o
agente estimulante faça alusão a uma conduta determinada, precisa e clara, com o objetivo de
encorajar  terceiros  a  cometerem o crime.  Nesse sentido,  estímulos  genéricos não  tipificam a
conduta. Como decidiu o STJ na SD 748,"para a configuração do delito previsto no art. 286 do
Código  Penal  (incitação  à  prática  de  crime)  é  indispensável  que  o  agente  instigue  pessoas
determinadas  ou  indeterminadas  da  coletividade  a  praticar  crimes  específicos".  Segundo  o
Procurador  oficiante,  tal  contexto  projeta  fundadas  dúvidas  sobre  o  dolo  necessário  à
configuração  do  crime referido,  sendo  possível  extrair-se,  pelos  elementos  dos  autos,  que  a
intenção da representada foi a exteriorização, embora de forma censurável e grosseira, 'de um
posicionamento político marcado pelo radicalismo, algo infelizmente comum no seio das facções
extremadas das duas principais militâncias políticas que antagonizam entre si no Brasil  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).

157. Expediente: 1.22.007.000015/2022-17 - Eletrônico Voto: 3678/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VARGINHA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão nos seguintes termos: 'a pessoa de [V.G.], 79 anos, analfabeto, tio da
representante, se encontrava em situação análoga à de escravo, uma vez que a vítima mora em
um cômodo humilde, sem higiene alguma, ao lado da baia dos cavalos, com apenas uma cama,
um fogão de duas bocas, frigobar, duas cobertas e não possui sequer roupas para vestir. Informa
que a vítima não tem em sua posse nenhum documento pessoal  ou telefone;  QUE a vítima
manifestou que queria sair de lá; QUE sabe que é aposentado, mas não tem o cartão e nem a
senha, bem como não recebe dinheiro nenhum; QUE acredita que o cartão estaria com o dono da
fazenda; QUE também não recebe salário algum, recebendo apenas uma marmitex no próprio
local de trabalho, às14:30 da tarde; QUE trabalha com os cavalos da fazenda, sendo que se um
cavalo foge durante a madrugada é ele quem tem que sair atrás do animal. De acordo com a
representante,  a  vítima reside a  mais de 30 anos na fazenda,  sendo que,  quando há algum
acontecimento na cidade, como o funeral de algum parente, é o próprio filho ou sobrinha do dono
da fazenda que leva a vítima ao local e fica a sua espera ou volta para buscá-lo. Relatou, ainda,
que a vítima tem uma casa no bairro Santo Afonso em Três Corações/MG, que inclusive há uns 13
anos  viu  uma  conta  de  luz  no  nome da  vítima.  Que  a  casa  foi  organizada  pelo  marido  da
representante, mas que a vítima não possui qualquer usufruto da residência, bem como nunca
recebeu qualquer aluguel referente ao imóvel' (sic). Em face da narrativa, o Ministério do Trabalho
e Emprego em Varginha/MG foi oficiado para que, com urgência, realizasse no local indicado
fiscalização parar confirmar a suspeita de ocorrência do crime de redução à condição análoga à
de  escravo,  descrito  no  art.  149  do  Código  Penal.  O  Ministério  Público  do  Trabalho  de
Varginha/MG também foi  oficiado para tomar ciência acerca dos fatos noticiados.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo informou o Procurador oficiante, sobreveio
aos autos resposta do MTE (Ofício nº 350800-20220628-01) concluindo pela não constatação de
elementos  que  pudessem  caracterizar  a  eventual  ocorrência,  no  caso  concreto,  de  trabalho
análogo ao de escravo. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Expediente: 1.23.000.000819/2022-31 - Eletrônico Voto: 3648/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  expediente  declinado  pela  Promotoria  de  Justiça  de
Barcarena/PA,  em que o representante  informa sobre  possíveis  casos  de trabalho  análogo à
escravidão, crime descrito no art. 149 do Código Penal, supostamente praticado pela empresa 'S.'.
Consta da narrativa que a empresa não realizaria o pagamento de férias, horas extras, adicionais
noturnos,  entre  outras  possíveis  infrações  trabalhistas.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito,  sob  os  seguintes  fundamentos:  (i)  Desta  feita,  cumpre
observar que, das informações constantes os autos, entende-se, em princípio, não ser possível
subsumir as condutas investigadas no escopo do artigo 149 do CP (...). Conclui-se, pelo quadro
fático narrado, a possibilidade de inobservância às leis trabalhistas, afastando-se, no entanto, a
existência de 'condições degradantes' aptas a poder configurar a prática do delito previsto no art.
149  do Código Penal.  Revisão de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Assiste  razão ao
Membro do MPF. Embora os fatos revelem possíveis irregularidades no ambiente de trabalho,
como o descumprimento  de  normas trabalhistas;  não se  observam,  em princípio,  indícios  da
concorrência de fraude ou violência contra uma coletividade de empregados ou mesmo elementos
caracterizadores do tipo previsto no art. 149 do CP. A incidência do Direito Penal é orientada pelos
princípios  da  fragmentariedade,  da  subsidiariedade  e  da  intervenção mínima As  providências
adotados no curso da investigação  não apontaram indícios  da prática de crime.  O Ministério
Público do Trabalho foi comunicado acerca dos possíveis ilícitos trabalhistas. Falta de justa causa,
por ora, para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

159. Expediente: 1.25.000.000499/2022-44 - Eletrônico Voto: 3629/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal instaurado a partir de notícia proveniente do r. Juízo da
13ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, referente aos autos nº 0000874- 52.2012.5.09.0013. Em
decisão  proferida  naquele  Juízo,  o  magistrado  levantou  dúvidas  acerca  da  real  intenção  das
partes e do possível objetivo de fraudar interesses de credores, o que ensejaria a uma possível
prática  dos  delitos  previstos nos arts.  179 e 355,  ambos do Código  Penal.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, observando que: (i) quanto ao crime de
previsto no artigo 179 do Código Penal, nomen iuris "fraude à execução", verifica-se que este
somente se procede mediante queixa, ou seja, a hipótese cuida de ação penal privada; (ii) nessa
condição,  somente  se  procede  mediante  queixa-crime  promovida  pela  vítima,  o  que  não  foi
diligenciado no prazo legal, a teor do disposto no art. 103 do Código Penal, dado que decai do
direito de queixa se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio
a  saber  quem é  o  autor  do  crime.  A ciência  inequívoca  da  autoria,  em tese,  delitiva  restou
caracterizada  no  dia  da  propositura  da  ação  trabalhista  (Embargos  de  Terceiro  -  0000537-
19.2019.5.09.0013) pelo credor e, em tese, vítima, na data da autuação 01/06/2019 dos Embargos
de Terceiros; (iii) Já em relação ao crime de previsto no artigo 355, do Código Penal, nomen iuris
"patrocínio  infiel  ou  tergiversação",  verifica-se,  na espécie,  que  os  fatos  não  se  amoldam ao
disposto no referido tipo legal (...) Da detida análise dos cadernos processuais provenientes da
13ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, constata-se a ausência do elemento delitivo em espécie,
uma vez que a parte Reclamante 'M.L.O.' foi reconhecidamente representada por intermédio de
instrumento de procuração acostada aos Autos 0000874- 52.2012.5.09.0013 (p. 33 da íntegra),
posteriormente substabelecidas por seus patronos; não havendo qualquer irresignação quanto à
atuação de tais advogados por parte da Reclamante; (iv) Já com relação ao núcleo do tipo da
segunda  modalidade  delitiva,  constante  do  parágrafo  único,  nomen  iuris  "tergiversação"
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( "defender") é imprescindível que o advogado desempenhe a defesa em conflito de pretensões
das pessoas representadas, ou seja, a presença de interesses antagônicos é essencial ao delito.
Igualmente, da detida análise dos cadernos processuais provenientes da 13ª Vara do Trabalho de
Curitiba/PR,  constatou-se:  a  atuação  profissional  dos  seguintes  advogados  na  Reclamação
Trabalhista  principal  (Autos  0000874-52.2012.5.09.0013):  'A.S.'  -  assinou  o  primeiro  acordo  e
formulou a inicial dos autos principais (p. 65 - íntegra dos Autos principais); 'F.M.R.S.' (p. 233 -
íntegra dos Autos principais); 'C.N.K.' (p. 319 - íntegra dos Autos principais);  'O.A.C.'  (p. 376 -
íntegra  dos  Autos  0000537-19.2019.5.09.0013);  e  'I.H.R.'  (falecido),  não  tinham  qualquer
sociedade em comum (p. 210 - íntegra dos Autos 0000537- 19.2019.5.09.0013). Revisão (LC nº
75/93, art. 62, IV). Assiste razão ao Membro do MPF. Ausência de condição de procedibilidade no
tocante ao crime previsto no artigo 179 do Código Penal. Em relação ao delito previsto no art. 355,
caput, do Código Penal, a conduta típica consiste em trair o dever profissional, prejudicando o
interesse que foi confiado pelo cliente ao advogado em juízo. No caso dos autos, não se obteve
prova de 'traição' do dever profissional por parte dos advogados. Atipicidade. Falta de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

160. Expediente: 1.25.000.000906/2022-13 - Eletrônico Voto: 3566/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI Nº
8.137/90).  DOLO  NÃO  EVIDENCIADO.  FALTA DE  JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO
PENAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  lavrada  contra  V.P.,  sócio  da  extinta  empresa  G.S.S.
EIRELI, por suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90), ao
inserir elementos inexatos em documento fiscal nos anos de 2017, 2018 e 2019 em prestação de
informações fiscais com base no regime Simples Nacional, quando já excluído desse regime de
tributação. 2. Conforme relatado pela fiscalização, a empresa G.S.S. EIRELI esteve enquadrada
no regime do Simples Nacional a partir de 10/03/2015, tendo sido excluída desse regime por ato
da Receita Federal, com efeitos a partir de 01//01/2019. Posteriormente, foram constatados fatos
que ensejaram a exclusão da empresa G.S.S. EIRELI também para os anos de 2017 e 2018. O
imposto sonegado (excluídos juros e multas) totalizou R$ 1.968.525,44 e o débito tributário total
(com  juros  e  multas)  chegou  a  R$  3.805.308,31,  sendo  o  crédito  tributário  definitivamente
constituído em 24/01/2022. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, considerando que: i) 'Inicialmente, mister apontar, como informado pela RFB', que todos os
créditos  tributários  indicados  na  RFFP  decorreram  da  exclusão  da  empresa  do  SIMPLES
NACIONAL,  de  forma  que,  se  não  houvesse  a  exclusão,  não  haveria  créditos  tributários''  ii)
'Relevante ainda o fato de o sócio da empresa, [V.P.], não ter sido cientificado pessoalmente da
exclusão da empresa [G.S.S. EIRELI] do regime do SIMPLES NACIONAL em 2018 (com efeitos a
partir  de  2019)'  Apesar  de  a  RFB afirmar  que  o  responsável  pela  empresa  teve  ciência  da
exclusão  do  regime  tributário  porque  feita  de  forma  eletrônica  em  seu  domicílio  tributário
eletrônico, essa afirmação não pode ser tida como absoluta para fins penais, constituindo mera
presunção, a demandar análise conjunta com os demais elementos.  E,  nesse sentido, a RFB
informou que no ano de 2019 (quando já excluída do SIMPLES NACIONAL), a empresa entregou
GFIPs com enquadramento nesse regime'  Ou seja,  se o  contribuinte  apresentou informações
fiscais com base no seu enquadramento fiscal originário (SIMPLES NACIONAL), não há como
presumir  que  ele  teve  ciência,  de  fato,  da  decisão  administrativa.  Pelo  contrário,  sugere  o
desconhecimento de sua exclusão.' iii)  'Desta feita, não havendo elementos que indiquem que
[V.P.] tinha ciência da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL em 2019, a apresentação de
informações fiscais com base nesse regime tributário afasta o elemento subjetivo do tipo penal,
não se verificando a intenção (dolo) do agente em fraudar o fisco. A ausência de dolo em fraudar o
fisco fica ainda mais patente em relação aos anos de 2017 e 2018, porquanto sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL ocorreu em 14.10.2021', com efeitos retroativos, só sendo intimado do ato
de exclusão em 19.10.2021' Assim, não restando comprovado o elemento subjetivo do tipo, tem-
se por atípica a conduta investigada.' 6. Revisão (art. 62, IV, da LC nº 75/93). 7. Caso em que,
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consoante observação do Procurador da República oficiante, não restou evidenciada a presença
do dolo, por parte do ora noticiado, em fraudar o fisco. 8. 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).

161. Expediente: 1.26.001.000256/2021-88 - Eletrônico Voto: 3540/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão. A manifestante relata que está sendo privada de benefícios sociais do
Governo Federal,  devido à existência de vínculo empregatício que alega desconhecer junto à
empresa T. Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'Após a realização das diligências
necessárias,  mostrou-se  evidente  que  não  houve  o  cometimento  de  crime  algum.  Conforme
informado pela  empresa responsável  pela contabilidade da empresa T.,  a senhora M'  não foi
funcionária, bem como não prestou serviço autônomo à referida empresa. Pelo que se denota, a
inclusão dos dados se deu de forma equivocada e já está sendo retificada. Sendo assim, não
havendo crime a ser apurado, falece a atribuição do MPF. Revisão (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Inocorrência  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).

162. Expediente: 1.29.000.002726/2022-27 - Eletrônico Voto: 3550/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. O representante alega que o representado teria informado, nos anos de 2020 e 2021,
endereço falso em suas declarações de Imposto de Renda, com a finalidade de prejudicar direito,
criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,  o  que,  em  tese,
configuraria  o  delito  de  falsidade  ideológica  (art.  299,  do  CP).  Promoção  de  arquivamento.
Argumento de que: 'apesar de o Representante ter demonstrado que o Representado possui outro
endereço, não há indícios mínimos que apontem a falsidade do endereço incluído na declaração
de Imposto de Renda. Além disso, o dado em questão não possui, no caso concreto, relevância
para fins de incidência de imposto de renda. Em consequência, os fatos narrados não configuram
o tipo de falsidade ideológica (art. 299, do CP).' 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).

163. Expediente: 1.31.000.000548/2022-41 - Eletrônico Voto: 3649/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar representação feita em ofício da PRDC de que os alunos
da UNIR, 'D.M.A.L.', 'L.L.B.', 'S.H.S.S.', 'M.N.J.' e 'L.V.R.A.', teriam burlado o sistema de cotas. O
Membro do MPF informou que os aspectos cíveis relacionados ao caso estão sendo tratados no
âmbito da PRDC. A UNIR encaminhou a documentação relacionada ao ingresso dos referidos
estudantes. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação
aos alunos 'D.M.A.L.', 'L.L.B.', 'S.H.S.S.', e 'L.V.R.A.' sob os seguintes fundamentos: (i) sem se
aprofundar em todas as nuances teóricas, é certo que, desde a implementação, o sistema de
cotas já passou por diversas etapas. Partindo da simples autoidentificação como único requisito

102/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

de ingresso até a heteroidentificação, em geral por comissões que avaliam e entrevistam aqueles
que se  candidatam uma vaga;  (ii)  no caso  da  UNIR,  conforme informado pela  PRDC nesse
Estado,  há  ação  judicial  proposta  pelo  MPF  visando  à  implementação  de  comissão  de
heteroidentificação, sendo que todos os alunos indicados na representação ingressaram antes de
sua  implementação;  (iii)  compulsando  as  fichas  e  as  fotos  disponíveis  dos  alunos  que  se
declararam como "pardos",  verifico  que  todos  poderiam,  ou  não,  ser  entendidos  como tal,  a
depender da pessoa indagada ou da perspectiva da comissão. Tratar essa questão dentro da
seara do Direito Penal, que possui caráter subsidiário e fragmentário, é totalmente inadequado,
seja por existirem outros ramos do Direito capazes de melhor dirimir o conflito subjacente (como já
vem fazendo a PRDC), seja porque desfechos de "dúvida razoável" seriam inevitáveis. O Membro
do MPF determinou, ainda, o desmembramento do feito em relação ao investigado 'M.N.J.', uma
vez que o mesmo teria  ingressado 'no  sistema de cotas para  indígenas,  situação  em que a
verificação  do  enquadramento  tem  contornos  mais  objetivos  (especialmente  em  relação  a
ancestralidade). Em pesquisa cadastral da ASSPA, identificou-se que nenhum de seus pais têm
nomes que remetem a famílias indígenas ou a etnias. Os traços fenotípicos de todos, ademais,
parecem não existir.'. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conforme se infere pelo
disposto na Lei nº 12.711/12, utilizado pela norma editalícia, o critério para que se possa usufruir
do sistema de cota  racial  no processo  seletivo  é  puramente  a  autoidentificação  por  meio  da
autodeclaração  do  candidato.  Com efeito,  as  vagas destinadas  ao  sistema  de  cotas  preto  e
pardos, decorrentes da Lei nº 12.711/12 foram ofertadas até 2019.2, exclusivamente, por meio de
autodeclaração. Todavia, visando dar melhor claridade ao processo de ingresso dos cotistas, foi
instituída Comissão de Validação da declaração étnico-racial de estudantes preto e pardos, nos
termos da Resolução CONSEPE nº 1.899/2019, em 28 de agosto de 2019, que teve efeitos a
partir  do primeiro  semestre  de 2020 (SISU 2020.1).  Ocorre,  porém,  que no presente caso,  a
instituição de ensino não possuía comissão de heteroidentificacão. Assim, como pontuado pelo
Procurador  da  República  oficiante,  inexiste  nos  autos  elementos  que  indiquem  o  dolo  dos
investigados 'D.M.A.L.',  'L.L.B.',  'S.H.S.S.', e 'L.V.R.A.' ao se identificar como 'pardos', conceito
impreciso e vago para enquadrar um grupo étnico. Ausência de materialidade delitiva. Dolo não
evidenciado. Suficiência, no caso concreto, das medidas cíveis e administrativas. 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).

164. Expediente: 1.34.001.006539/2022-42 - Eletrônico Voto: 3634/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime extraída do Sistema Report System da ONG
SAFERNET, em cumprimento a Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional
firmado com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo. Consta dos autos que no
grupo nominado como 'Grupo Elite C/p', do aplicativo de comunicação Signal, foi disponibilizado,
transmitido, distribuído, publicado e divulgado imagem contendo cena pornográfica envolvendo
criança. De acordo com a informação técnica produzida pelo Núcleo Técnico de Combate aos
Crimes  Cibernéticos  '  NTCCC  desta  Procuradoria  da  República,  grupo  é  composto  por  229
(duzentos e vinte e nove) membros, está online e é de acesso público. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (i) o único indício de
materialidade coletado foi uma imagem utilizada no perfil do grupo; (ii) a imagem coletada pelo
NTCCC desta PR-SP pode corresponder a uma adolescente em uma banheira, em posição que
deixa a sua genitália à mostra, usando uma máscara. A imagem é pequena, e de baixa resolução,
não sendo possível precisar a idade da pessoa. Nesta data foi possível ingressar no grupo para
verificar sua atividade, e o número de membros, já com o ingresso deste subscritor, aumentou
para apenas 235. Outrossim, não foi percebido o envio de qualquer mensagem, o que indica que
o grupo não possui movimento. Não é possível, também, acessar o histórico de conversas; (iii)
nesse  contexto,  não  vislumbro  condições  mínimas  para  que  se  inicie  uma investigação,  que
demandaria, por certo, a utilização de cooperação internacional ativa, uma vez que a empresa
responsável não possui representante no Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). O único arquivo, que indicaria a suposta materialidade do delito, trata-se de fotografia de
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indivíduo do sexo feminino com o órgão sexual em evidência, na qual o rosto se encontra oculto
por uma máscara. Não é possível,  portanto, aferir  se tratar de menor de idade ou de pessoa
adulta.  Em diligência inicial  não foi  possível  a obtenção de outros indícios de materialidade e
autoria.  Falta  de  elementos  mínimos  para  a  persecução  penal.  Ausência  de  materialidade.
Homologação do arquivamento.

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

165. Expediente: 1.34.014.000229/2022-75 - Eletrônico Voto: 3650/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício enviado pelo DD. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São
José dos Campos com o fim de apurar eventual crime de desacato (CP 331),  praticado pelo
advogado 'A.S.G.C.' em audiência de instrução de reclamação trabalhista, contra a magistrada
presidente,  Dra.  'L.H.R.',  e o secretário de audiência,  'M.R.K.'.  Segundo consta,  franqueada a
palavra para o causídico formular perguntas, teve início um desentendimento entre a magistrada e
o advogado sobre a necessidade, ou não, de inclusão de determinadas falas (ou interpretações
de falas) da testemunha na ata. Instado a dizer se tinha mais perguntas, o advogado disse: "não
adianta, se eu fizer uma pergunta a doutora vai indeferir. 'Tudo é implícito', segundo a doutora,
tudo  é  implícito".  Seguiu-se,  então,  uma  advertência  enérgica  da  magistrada  para  que  se
mantivesse a cordialidade; o advogado respondeu com uma indagação retórica sobre se não
cabia  à  juíza  também  ser  cortês.  Ato  contínuo,  a  magistrada  insistiu  sobre  a  existência  de
perguntas e, ante o silêncio do advogado a respeito,  considerou não haver mais perguntas e
encerrou a participação do causídico na inquirição da testemunha. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  sob  os  seguintes  fundamentos:  (i)  apesar  de  a
declaração  "não adianta,  se eu  fizer  uma pergunta a  doutora vai  indeferir.  'Tudo  é implícito',
segundo  a  doutora,  tudo  é  implícito"  de  fato  trazer  consigo  um  certo  tom  depreciativo,
isoladamente considerada, observa-se que o contexto - a defesa dos interesses da reclamada em
juízo - e as circunstâncias - após diversos indeferimentos de perguntas e divergências sobre a
forma de condução da audiência (que levaram a juíza a indagar se o advogado "queria presidir a
audiência") - descaracterizam o dolo direto de primeiro grau (intenção) de desacatar a magistrada;
(ii)  Essas reclamações - por mais incômodas e descorteses que tenham sido - inserem-se na
imunidade  constitucional  dos  advogados,  prevista  no  art.  133  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil; (iii) No caso concreto, temos o seguinte quadro: a) o advogado reclamou,
oralmente,  o  que  entende  ser  descumprimento  de  ato  normativo,  o  que  constitui  direito
assegurado pelo art. 7º, XI, da Lei 8.906/1994; b) conquanto descortês e tumultuária, a conduta do
causídico não ofendeu a honra nem o prestígio do órgão jurisdicional; c) não houve, por parte do
advogado, sequer a tentativa de exercer, por si mesmo, o direito alegado mediante a inserção em
ata, contra a autoridade da magistrada presidente, do indeferimento das perguntas e a dúvida
sobre a necessidade de transcrição do registro audiovisual da audiência; (iv) Compreensível que
outra atitude demonstrada nos autos - a de não se manifestar quando a magistrada lhe indagou
se havia mais perguntas, logo após a discussão mais áspera sobre a condução da audiência, o
indeferimento de perguntas e o dever de urbanidade - tenha produzido desconforto e, em certa
medida (certamente pequena), perturbado o bom andamento dos trabalhos, mas tampouco pode
ser levada à conta de desacato, conquanto possa em tese ser sancionada como ato atentatório à
dignidade da justiça nos termos da legislação processual civil aplicada ao processo do trabalho.
Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Assiste  razão  ao membro do MPF.  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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

166. Expediente: 1.34.021.000116/2020-19 - Eletrônico Voto: 3123/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E CONTRA O
MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS PERPETRADOS POR INTERMÉDIO DE UM GRUPO
EMPRESARIAL.  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  DELITIVA  ACERCA  DO  SUPOSTO
ENVOLVIMENTO DO ORA NOTICIADO NO ESQUEMA CRIMINOSO, QUE JÁ É OBJETO DE
AÇÃO  PENAL.  INCIDÊNCIA  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  26/2ª  CCR.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação fiscal alusiva a crimes
contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários perpetrados por
intermédio  de  determinado  grupo  empresarial.  2.  Os  fatos  descritos  na  representação  já
ensejaram a propositura, em 2016, de ação penal contra R.D.B.M.. Na representação em exame,
aventa-se o envolvimento de A.R.B.M., irmão de R.D.B.M., no mesmo esquema criminoso, tendo
em vista sua condição de sócio em algumas das empresas do grupo. 3. Extrai-se da denúncia
oferecida  em  desfavor  de  R.D.B.M.:  ''[R.D.B.M.]  praticou  atos  de  agente  autônomo  de
investimento cumulado com administrador de carteiras de investimentos de forma ilegal, visto que
recebeu vultosas quantias de diversas pessoas, sob a alegação de que estas renderiam lucros em
torno  de  3,66%,  sem  que  para  tanto  tivesse  autorização  da  CVM  para  operar  no  mercado
financeiro, conforme apontado pelo órgão às fls' Sendo assim, o denunciado incorreu na prática
do delito insculpido no artigo 27, alínea `e', da Lei n° 6.385/76. Todavia, enquanto o contrato se dá
com pessoa física,  a cartilha do investidor indica que todas as retiradas mensais no valor da
rentabilidade deveriam ser  solicitadas através do  site  do GRUPO M.  RDA,  o  que demonstra
claramente  o  vínculo  que  havia  entre  a  atuação  de  [R.D.B.M.]  como  administrador  de
investimentos e  o seu grupo empresarial.  Nesta  senda,  o  GRUPO M. RDA na forma de seu
representante, atuava também como instituição financeira' Deste modo, restou demonstrado que
além de atuar de forma ilegal como administrador de investimentos, [R.D.B.M.] através da pessoa
jurídica GRUPO M. RDA atuou como instituição financeira sem que houvesse autorização para
tanto,  caracterizando  assim,  o  delito  tipificado  no  artigo  16,  da  lei  n°  7.492/86.  A prova  da
materialidade do delito extrai-se dos inúmeros documentos encartados nos autos, tais como os
contratos celebrados e os apensos contendo cópias das diversas ações de cobrança contra o
denunciado.  A autoria  ficou  configurada  em razão  de  ter  o  próprio  denunciado  afirmado que
celebrou  os  contratos  de  prestação  de  serviços  com  os  investidores.'  4.  De  acordo  com  a
representação para fins penais que deu origem ao presente procedimento: 'Conforme descrito nos
Termos  de  Verificação  Fiscal,  itens',  dos  processos  administrativo  fiscal  [nº]  e  [nº].  Pelos
processos, se comprova que, em tese, os irmãos [R.D.B.M.] e [A.R.B.M.] cometeram crime contra
o sistema financeiro nacional.  O processo [nº] trata de lançamento de tributos decorrentes da
omissão de receita,  que foi  obtida pela presunção de depósitos sem origem comprovada em
contas  bancárias  do  Sr.  [A.R.B.M.].  No  outro  processo,  contas  do  Sr.  [R.D.B.M.].  Nos  dois
processos, se verificou que, em tese, os irmãos atuavam em conjunto na prática do crime. O Sr.
[R.D.B.M.] já está sendo executado por crime contra o sistema financeiro no processo [nº].'  5.
Após  análise  do  caso,  o  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  seu  arquivamento,
considerando que: i)  'para além dessa condição de sócio, não há nenhuma evidência de que
[A.R.B.M.] tivesse participação nos negócios ilícitos capitaneados por seu irmão. Pelo contrário,
tudo indica que era [R.D.B.M.] quem captava os clientes e geria os respectivos recursos, tanto que
todos os contratos de investimento celebrados com as vítimas foram assinados exclusivamente
por ele.' ii) 'ao ser interrogado no inquérito policial que arrima a ação penal em curso, [R.D.B.M.]
confessou  ser  o  responsável  pela  administração  das  empresas  do  grupo.  Não  bastasse  a
escassez  probatória  quanto  à  eventual  contribuição  causalmente  relevante  e  consciente  de
A.R.B.M. para o êxito da empreitada delituosa posta em prática por seu irmão (R.D.B.M.), sendo
que "o lapso temporal transcorrido torna ainda mais improvável que uma nova investigação resulte
em provas mais robustas".  8.  Incidência  da Orientação nº 26/2ª  CCR: "A antiguidade do fato
investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso
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concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP".
9. Ausência de materialidade delitiva acerca do suposto envolvimento de A.R.B.M. no esquema
criminoso, que já é objeto de ação penal. Falta de justa causa para continuidade 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).

167. Expediente: 1.34.026.000028/2022-39 - Eletrônico Voto: 3631/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  cópia  de  despacho  proferido  nos  autos  da  Execução
Trabalhista nº 0010186-70.2019.5.15.0100, promovida por 'J.S.O.' em face de 'J.F.R.C.D.EIRELI-
EPP.' e Outros. Consta dos autos a suposta prática do crime previsto no art. 179 do CP, tendo em
vista que 'N.J.A.', na condição de fiel depositário de um equipamento (moenda), penhorado no
curso da referida execução, teria ocultado a localização desse bem e, com isso, impedido sua
alienação judicial. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os
seguintes fundamentos: (i) a ocultação de bens penhorados, retirando-os do alcance do juízo da
execução,  a  fim  de  impedir  que  sejam alienados  para  a  satisfação  da  dívida,  constitui  uma
modalidade de desvio apta a caracterizar a prática do crime previsto no art. 179 do Código Penal;
(ii) nada obstante, a ação penal relativa ao crime de fraude à execução, por força do parágrafo
único do art. 179 do Código Penal, é de iniciativa privada; (iii) daí por que, no caso vertente, o
Ministério Público Federal não detém legitimidade para promover eventual ação penal em face de
'N.J.A.' e, por consequência, para dar início a qualquer procedimento investigatório relacionado
aos  fatos  aqui  examinados.  A responsabilização  criminal  do  devedor,  em havendo  interesse,
deverá  ser  buscada  pelo  próprio  credor,  por  intermédio  de  ação  penal  de  iniciativa  privada.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta que se enquadra no crime de
fraude à execução (CP, art. 179). Prejuízo suportado exclusivamente por particular, não havendo
interesse da União no caso. Crime de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o
oferecimento  de  queixa-crime pelo  ofendido  (CP,  art.  179,  parágrafo  único).  Homologação do
arquivamento.

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

168. Expediente: 1.34.043.000269/2022-70 - Eletrônico Voto: 3638/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, formulada por 'R.C.S.', referente a suposto cometimento dos crimes de
lavagem de dinheiro,  falsificação de passaportes e vistos,  software que invade a privacidade,
roubo de informações sigilosos. A denunciante narra que: (i) conheceu o seu ex marido 'J.B.H.'
através de um site cristão e comecei a namorar. Diz que pediu para o SR. 'J.B.H.' para conhecê-lo
e conversar com ele para saber quem era ele. Afirma que desde que iniciou o namoro, começou a
ser assediada e coagida por meus vizinhos induzidos pela família 'L.'.  Conta que passou um
tempo no EUA e quando retornou as provocações aumentaram e o seu carro foi roubado, pos
amigos da 'Y.' que efetuaram o roubo. Seu irmão propositalmente afastou-se da casa para que
eles pudessem a coagir  e assediar mais. Aduz que os vizinhos colaboraram em a assediar e
coagir, porque a família 'L.' ofereceu lavagem de dinheiro para eles; (ii) Acrescenta que procurou a
polícia sem sucesso: 'Conforme eu relatei na 7ª DP da Lapa, quando eu comecei a denunciar na
polícia, liguei para o delegado 'C.' (...) e pedi para ele me acompanhar na polícia, ele falou para eu
tomar remédio para dormir e deu o endereço da PF no Piqueri.  (iii)  relata o envolvimento de
diversas  pessoas,  incluindo  funcionários  do  Bradesco.  A  denunciante  foi  intimada  para
complementar  as  informações  fornecidas,  mas  apresentou  narrativa  no  mesmo  sentido:  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento pela ausência de justa causa para
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a instauração  de  uma  investigação,  uma vez  que:  'verifica-se  que  seu  relato  fático  não  traz
nenhum  indício  em  específico  de  crime  ou  irregularidade,  que  possa  ser  investigado  em
específico. Trata-se de denúncia genérica e de conteúdo confuso, sem lógica.'.  A denunciante
apresentou  nova  manifestação,  a  qual  foi  recebida  como  recurso,  reiterando  as  mesmas
narrativas desencontradas. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão à Procuradora da
República oficiante, tratam-se de denúncias genéricas, desprovidas de contextualização lógica.
Aplicação do art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, que assim dispõe que
'A Notícia  de Fato  será  arquivada  quando:  III  '  for  desprovida  de elementos  de  prova ou de
informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.'.  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).

169. Expediente: 1.36.000.000946/2018-03 - Eletrônico Voto: 3553/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  GESTÃO
FRAUDULENTA DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA E  INSIDER  TRADING  (ART.  4º  DA LEI  Nº
7.492/861 E 27-D DA LEI Nº  6.385/762).  APÓS DILIGÊNCIAS,  O DOLO ESPECÍFICO PARA
PRÁTICA  DO  CRIME  DE  GESTÃO  FRAUDULENTA  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  NÃO
RESTOU EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÃO  PRIVILEGIADA  E  CONSEQUENTE  OBTENÇÃO  DE  VANTAGENS  NO
MERCADO  MOBILIÁRIO.  FALTA  DE  MATERIALIDADE  DELITIVA  ACERCA  DO  POSSÍVEL
CRIME DE INSIDER TRADING. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para
apurar supostos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e insider trading (art. 4º da
Lei nº  7.492/861 e 27-D da Lei nº 6.385/762) perpetrados, em tese, pelos então diretores do
Banco  D.  e  administradores  da  CELTINS  (Companhia  de  Energia  Elétrica  do  Estado  do
Tocantins),  especialmente  tendo  em  vista  a  retirada  de  recursos  financeiros  das  contas  da
concessionária de serviço público imediatamente antes de intervenção administrativa pela ANEEL
(Agência Nacional  de Energia Elétrica)  e para quitar  débitos de outra  empresa do grupo, em
prejuízo do fluxo de caixa da empresa e dos consumidores de energia elétrica. 2. Do Relatório de
Inquérito Administrativo de Apuração de Responsabilidades na Intervenção no Grupo R.E. (do
qual fazia parte a CELTINS), produzido pela ANEEL, constante nestes autos, aponta-se que o
Banco D.,  para  quitar  débitos  da  holding  (Grupo  R.E.),  transferiu  indevidamente  recursos  de
outras  distribuidoras  de energia.  No  caso  específico  da CELTINS,  houve a transferência,  em
24/02/2012,  de R$ 10.487.455,16 de sua conta para quitar  débito  da CELPA (Companhia  de
Energia Elétrica do Pará), garantido por Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao Banco D.,
sendo esta operação o objeto deste apuratório. 3. Promoção de arquivamento. Argumentos de
que: i) 'Em que pesem as diversas diligências realizadas neste PIC por 4 anos, tratando sobre
fatos ocorridos há dez anos, não se vislumbra justa causa para a deflagração de ação penal,
sendo o arquivamento medida que se impõe.' ii) 'Inicialmente, rememore-se ser incontroversa a
transferência, da conta da CELTINS, em 24.02.2012, de R$ 10.487.455,16 para quitar débito da
CELPA (companhia de energia elétrica do Pará), também integrante do Grupo R. E., garantido por
Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao Banco D' A instituição financeira, nesse cenário, foi
investigada para saber se era possível  referida transferência e se ela  caracterizava crime de
gestão fraudulenta. Ocorre que a higidez da transação foi submetida ao crivo judicial, declarando-
se  a  `legalidade  e  validade  das  transações  realizadas',  em  razão  de  `documentos  que
demonstram a autorização,  por  parte  da então Companhia  de Energia  Elétrica  do Estado do
Tocantins S/A ' CELTINS, a realização de transferência no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais)  em favor  de  C.  E.  do  Pará  S/A (...)',  conforme  excertos  da  sentença  proferida  no
processo nº 5019091-08.2012.8.27.2729 (PR-TO-00013210/2021). De fato, foi inclusive realizada
perícia na documentação, que atestou a existência de ordem de transferência vigente,  o que
autorizaria  a  operação  a  qualquer  momento.'  iii)  'Não  bastasse,  submetida  a  questão  à
Procuradoria Geral do Banco Central, exarou-se o Parecer Jurídico de nº 164/2014-BCB/PGBC
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PE 5682,  que concluiu:  `não  se  vislumbra  a  ocorrência  de infração  às normas que regem o
Sistema  Financeiro  Nacional  (...)  [quanto  ao  fato]  de  o  item  iv  da  Cláusula  Quinta  prever  o
vencimento  antecipado  do  crédito  ali  representado  em  caso  de  protesto  de  títulos  de  valor
superior a R$ 1 milhão ou na hipótese de execução por título extrajudicial proposta em face de
seu emitente, avalistas ou garantidores, fato que, segundo relatado no Ofício nº 547/2012/PGE-
Aneel/PGF/AGU, motivou a cobrança antecipada do débito da [Grupo R.E].'.' iv) 'Portanto, estava
prevista em contrato genericamente a possibilidade de pagamentos, sem data de validade, para
quitação de valores devidos à instituição financeira depositária pela holding do Grupo R.E., como
foi feito com os recursos da CELTINS que, ressalte-se, não foram desviados, mas utilizados para
pagar dívida de empresa do mesmo grupo. Ainda que se possa questionar tal possibilidade no
âmbito civil, a ser resolvida por perdas e danos, não há falar em crime de gestão fraudulenta pelos
dirigentes do Banco D." v) "Como é cediço, aludida prática delitiva exige, nos moldes apontados
pela doutrina, entre outros requisitos para configurá-la, fraude na administração da instituição e
que ela de alguma forma tenha causado prejuízo ou colocado em risco a saúde financeira ou
administrativa da entidade, assim como tais condutas não sejam praticadas de forma solitária ou
isolada no universo de outras próprias de gestão, executadas pelo agente." vi) "Ademais, sendo
indispensável a presença do dolo específico para prática desse tipo penal, deve ser refutada a
existência  de  crime,  pois  a  conduta  da  instituição  estava  contratualmente  respaldada  e  não
implicou risco desproporcional à atividade desempenhada." vii) "Por fim, no atinente ao delito de
insider trading, não há provas suficientes de sua prática. É certo que foi cogitado tendo em vista a
transferência da conta da CELTINS, pelo Banco Daycoval, para quitar débito da CELPA, ter sido
realizada pouco tempo antes da intervenção administrativa no Grupo R" Embora inegável que a
intervenção teria o condão, em tese, de inviabilizar a transferência, não foi possível demonstrar a
existência  de  informação  privilegiada  e  consequente  obtenção  de  vantagens  no  mercado
mobiliário. Em verdade, houve o pagamento de dívidas dentro de mesmo grupo empresarial, não
venda ou compra de títulos em mercado mobiliário. Sequer seria possível quantificar a suposta
vantagem  indevida  obtida,  que  é  exigida  pelo  tipo  penal.  Novamente,  insta  salientar  que  a
transferência em questão estava contratualmente autorizada e poderia ser realizada a qualquer
tempo, conforme já reconhecido judicialmente nos termos acima referenciados." 4. Revisão (art.
62, IV, da LC nº 75/93). 5. Caso em que, após diligências, não restou evidenciada a presença do
dolo específico para prática do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei
nº 7.492/861). 6. Quanto ao suposto crime de insider trading ( 27-D da Lei nº 6.385/762), em que
pese a colheita de provas efetuadas,  não foi  possível  demonstrar a existência de informação
privilegiada  e consequente obtenção de vantagens no mercado mobiliário.  Ademais,  houve a
constatação de que a transferência de que se trata estava contratualmente autorizada e poderia
ser realizada a qualquer tempo, consoante reconhecido judicialmente. Ausência de materialidade
delitiva. 7. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

170. Expediente: JFRS/POA-5038356-
06.2019.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 3567/2022 Origem:  GABPR26-FSM  -  FELIPE
DA SILVA MULLER

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 prática do crime previsto no art. 22, parágrafo
único, primeira parte, da Lei nº 7.492/86. 2. De acordo com a denúncia: 'No dia 14 de fevereiro de
2019, M', agindo de forma livre e consciente, promoveu, sem autorização legal, a saída de moeda
para o exterior. O fato foi descoberto ainda naquela data, à noite, em abordagem ao ônibus de
placas', efetuada por policiais rodoviários federais na Rodovia BR 386, km 340, em Lajeado/RS,
quando  se  constatou  que  o  denunciado  portava,  no  interior  de  suas  roupas  íntimas,  US$
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10.000,00  (dez  mil  dólares  americanos)  embalados  em  uma  sacola  plástica.  M'  havia
transportado, sem a respectiva e necessária declaração de porte de valores à fiscalização da
Receita Federal, aproximadamente R$ 223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais)
para  a  cidade  de Rivera,  no  Uruguai,  onde  realizou  a  conversão  do  numerário  para  dólares
americanos,  totalizando  a  quantia  de  US$  60.000,00  (sessenta  mil  dólares),  que  introduziu
também clandestinamente no Brasil. Nesse sentido, além de M' admitir essa conduta em relação
ao  numerário  encontrado  em  sua  posse,  também  se  verifica  que  ele  negociou,  nos  dias
anteriores, o câmbio de `60' com doleiro uruguaio, `K'', o qual fixou a taxa de 3.72' Outros trechos
de mensagens trocadas com aquele doleiro, identificadas no smartphone de M', indicam que o
denunciado promoveu reiteradamente, em outras ocasiões, a remessa de reais ao exterior e a
entrada da respectiva quantia, convertida em dólares, no Brasil,  mediante a movimentação de
valores em espécie.'  (Grifou-se) 2.  Recusa do Procurador da República oficiante em propor o
acordo.  3.  Remessa  dos  autos  a  órgão  superior,  nos  termos  do  art.  28-A,  §14,  do  CPP.  4.
Consoante manifestação do membro do MPF oficiante: 'Salienta-se a inviabilidade, com fulcro no
art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, de celebração de acordo de não persecução penal
com o acusado, uma vez que os elementos probatórios carreados indicam conduta reiterada.
Além disso,  M'  foi  condenado pela  prática de evasão de divisas em outra  ocasião (Autos nº
5059616-47.2016.4.04.7100), o que denota a insuficiência de eventual pacto para a reprovação e
prevenção do crime.'  5.  Existência,  na hipótese,  de elementos indicativos de conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional. Réu que não preenche os requisitos legais para ser beneficiado
com eventual acordo de não persecução penal (art. 28-A, §2º, II, do CPP). Prosseguimento da
ação penal.

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

171. Expediente: 1.00.000.007127/2022-18  –
Eletrônico
(005489-94.2011.4.03.6181)
(REsp 2.004.700/SP) 

Voto: 3669/2022 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª
REGIÃO

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  ACORDÃO  DA  2ª  CCR
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA
OFICIANTE PARA (RE)ANÁLISE  DOS REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A CELEBRAÇÃO DO
ANPP  NO  CASO  CONCRETO.  INFORMAÇÕES  POSTERIORES  DE  QUE  O  RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA FOI ADMITIDO, SENDO O FEITO REMETIDO AO STJ.
PRESENTES AUTOS QUE DEVEM SER ENCAMINHADOS AO SUBPROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA QUE ATUARÁ NO RECURSO ESPECIAL, PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Na 844ª Sessão de Revisão, de 25/04/2022, esta 2ª CCR
deliberou, à unanimidade de votos, pelo retorno dos autos à Procuradoria Regional da República
da 3ª Região para (re)análise dos requisitos exigidos para a celebração do ANPP, nos seguintes
termos:  INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO  EM  FASE
RECURSAL. SOLICITAÇÃO DO ACORDO EM MOMENTO PARALELO AO PROCESSAMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA
AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  ÓBICE  À  REALIZAÇÃO  DE  CONFISSÃO  FORMAL  E
CIRCUNSTANCIAL DA INFRAÇÃO PENAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RETORNO DOS
AUTOS AO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA OFICIANTE PARA REANÁLISE DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP NO CASO CONCRETO. 1.  Ação
penal em que o réu H. P. S. foi condenado, em primeira instância, a pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no valor unitário de um salário-mínimo vigente, pela prática do crime previsto no art. 149,
§2º, do CP. 2. O TRF/3ª Região deu parcial provimento ao apelo de H. P. S., para reduzir a pena
aplicada para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1 (um)
salário-mínimo; substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e alterar o
regime inicial  de  cumprimento  de  pena para  o  aberto.  3.  Em paralelo  ao  processamento  de
recurso  especial  interposto,  H.  P.  S.  provocou  manifestação  do  Ministério  Público  Federal  a
respeito da possibilidade de aplicação retroativa do instituto do acordo de não persecução penal,
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previsto no art. 28-A do CPP. 4. O Procurador Regional da República oficiante deixou de oferecer
acordo de não persecução penal, ao argumento de que: a) seria inoportuno ofertar acordo de não
persecução penal diante da existência de acórdão confirmatório da condenação; b) seria inviável
a aplicação do acordo de não persecução penal aos casos em que por ocasião do início da
vigência da lei a denúncia já tivesse sido recebida; c) H. P. S. não teria confessado a prática
delitiva.  5. Pedido de reconsideração quanto à possibilidade de celebração de acordo de não
persecução penal,  com fundamento no art.  28-A,  §14,  do CPP.  6.  Revisão (2ª  CCR/MPF)  7.
Entendimento  firmado  pela  possibilidade  de  celebração  do  ANPP  no  curso  da  ação  penal,
conforme disposto no Enunciado 98 da 2a CCR e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e
5a CCR (revisada e ampliada). O Conselho Institucional do MPF também vem decidindo nesse
sentido. Em Destaque os seguintes precedentes: 1.29.000.000542/2021-41, julgado na 2a Sessão
Ordinária,  em 09/03/2022;  JF-SOR-0005311-33.2012.4.03.6110-APORD,  julgado na 9ª  Sessão
Ordinária,  em  10/11/2021;  1.33.005.000076/2021-21,  julgado  na  6ª  Sessão  Ordinária,  em
18/08/2021. 8. Cumpre observar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tendo  o  Vice-Procurador-Geral  da  República  se
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata'
(rectius:  eficácia  retrospectiva)  a  processos  que  estavam  em  andamento,  inclusive  na  fase
recursal,  quando  do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  9.  Ressalta-se  que,  em  julgamento
recente no STF (HC 211360 MC / SC ' DJE nº 11, divulgado em 21/01/2022), o Ministro Ricardo
Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu a liminar 'para suspender a execução da pena
imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal
de Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do
HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte". 10. Destaca-se, ainda, outra recente decisão proferida
pela Suprema Corte no HC 199.180/SC (2a Turma, julgado em 22/02/2022, DJe nº 44, divulgado
em 08/03/2022), no qual a Turma concedeu, por unanimidade, "a ordem de habeas corpus para
anular o trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da pena, e determinar o retorno dos
autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara e análise
dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo". 11. Logo, considerando que o tema
ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há
que se falar,  por  ora,  em revisão do entendimento firmado pelo  CIMPF e pelas 2a,  4a e  5a
Câmaras em casos análogos. 12. 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." 13. Retorno dos autos
ao Procurador Regional da República para reanálise 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.
2. Redistribuídos os autos no âmbito da Procuradoria Regional da República da 3ª Região,  a
Procuradora  Regional  então  oficiante  se  manifestou  pela  impossibilidade  de  oferta  de  ANPP,
observando, todavia, que: "o recurso especial, interposto pela defesa de [H. P. S], nos autos da
Ação  Penal  nº  0005789-94.2011.4.03.6181,  foi  admitido  pela  Vice-Presidência  da  E.  Corte
Regional, sendo o feito remetido ao E. Superior Tribunal de Justiça, dessa forma, a atribuição para
análise e eventual propositura do acordo de não persecução penal é do e. Membro do Ministério
Público Federal atuante perante a citada Corte Superior,  eis que encerrada a atribuição desta
subscritora  após a remessa  dos  autos  para  o  julgamento  do  recurso  especial."  Em seguida,
determinou o retorno dos autos à 2ªCCR. 3.  É o relatório.  4. Diante da admissão do recurso
especial, tem-se que a atribuição para análise dos requisitos de cabimento do ANPP passa a ser
do Subprocurador-Geral da República que atuará perante o STJ (com relação à atribuição de
Subprocurador-Geral da República para a propositura do ANPP, vale lembrar precedente desta
2ªCCR: NF - 1.29.002.000141/2021-71, julgado na 844ª Sessão de Revisão, de 25/04/2022). 5.
Ademais, na oportunidade, acerca do caso concreto, cumpre acrescentar que em decisão mais
recente, datada de 17/05/2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu parcialmente a ordem
do Habeas Corpus nº  717.197/SC a fim de,  seguindo o parecer  ministerial,  os autos fossem
remetidos  ao  órgão  ministerial  para  que  este  analisasse  a  possibilidade  de  oferecimento  de
acordo de não persecução penal para a paciente, que já havia sido condenada como incursa no
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art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 9 meses de
reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa, em face da apreensão de 3,6 g de cocaína, 12 g de
crack  e  15,5  g  de  maconha.  6.  Necessidade,  portanto,  de  que  os  presentes  autos  sejam
encaminhados ao Subprocurador-Geral da República que atuará no recurso especial em questão
(REsp  2.004.700/SP),  para  consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como
(re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo no caso concreto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo envio dos autos ao
Subprocurador-Geral  da  República  que  atuará  no  recurso  especial  REsp  2.004.700/SP para
consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como  (re)análise  dos  requisitos
exigidos para a propositura do acordo no caso concreto, nos termos do voto da relatora. 
O advogado Dr. Andre Felipe Albessu Pellegrino, OAB/SP Nº 130665, acompanhou o julgamento
do processo.

172. Expediente: 1.00.000.016743/2022-60 – Eletrônico
(5001196-27.2022.4.04.7104) 

Voto: 3716/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP).
PROSSEGUIMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal
instaurado no âmbito de ação penal em que os acusados 'L.F.W.' e 'M.de A.' foram denunciados
pela prática do crime descrito no art. 334, caput e § 1º, incisos II e III, do Código Penal. Consta
dos autos que, no dia 11/6/2020, durante fiscalização de rotina em frente à Delegacia da Polícia
Rodoviária Federal, em Sarandi/RS, os denunciados foram flagrados na posse de uma carga de
produtos eletrônicos provenientes do Paraguai, introduzida clandestinamente no território nacional
e desacompanhada da documentação de sua internalização legal,  além de uma alta soma de
dinheiro em espécie, reais (R$ 159.307,00) e dólares ($ 46.340,00), tudo escondido em fundo
falso  no  interior  do  veículo  de  propriedade  de  'L.'.  As  mercadorias,  que  estavam
desacompanhadas  da  documentação  comprobatória  de  sua  regular  internalização,  foram
apreendidas e avaliadas em R$ 169.309,32. A Receita Federal do Brasil atestou a procedência
estrangeira  das  mercadorias  apreendidas  e  calculou  o  valor  estimado  dos  impostos  federais
iludidos em R$ 84.654,66. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de propor o acordo de
não  persecução  penal,  tendo  em vista  que  os  acusados  apresentam indicativos  de  conduta
habitual, reiterada ou profissional, devendo o presente feito prosseguir regularmente. 3. A pedido
da defesa dos réus, o Juízo da 3ª Vara Federal de Passo Fundo/RS determinou a remessa dos
autos a esta 2ª CCR, ,nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para reexame da negativa de oferta
do ANPP. 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. Ao interpretar 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,  773ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/6/2020;  5012651-
78.2020.4.04.7000,  770ª  Sessão  de  Revisão,  de  25/5/2020.  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. Nesse sentido,
por todos: JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021. 7. No
caso concreto,  com ressaltado pela Procuradora oficiante,  'além do valor dos tributos iludidos
superar em muito o patamar mínimo usualmente exigido para caracterização da relevância penal
de condutas lesivas ao Erário, de acordo com o artigo 65 da Lei nº 10.833/2003, verifica-se que os
ora denunciados já são réus na ação penal nº 5002149-25.2021.4.04.7201 por descaminho (fato
ocorrido em 19/02/2020, tributos iludidos no valor de R$ 55.051,41, e audiência de instrução já
designada),  bem  como  já  houve  investigação  no  âmbito  do  MPF  nas  Notícia  de  Fato  nº
1.33.000.000887/2020-91  (fato  em  06/12/2019)  e  nº1.25.003.006373/2019-58  (fato  em
31/10/2018), pelo mesmo delito, o que caracteriza a renitência delitiva, em razão da habitualidade
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na prática do descaminho,  indicando que fazem do crime seu meio de vida,  perfazendo alta
lucratividade  em  detrimento  do  erário  e  dos  concorrentes  que  recolhem  regularmente  seus
tributos'. Tais circunstâncias, referida na peça acusatória, demonstram a habitualidade dos réus na
prática de crimes de fronteira. 8. Prosseguimento regular 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).

173. Expediente: 1.29.000.003515/2022-10 - Eletrônico Voto: 3548/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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 'M.O.M.' foi denunciado pela prática do
crime descrito no art. 334, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. No dia 21/10/2019, no Km
19  da  BR  290  em Santo  Antônio  da  Patrulha/RS,  policiais  rodoviários  federais  realizaram a
abordagem do  veículo  conduzido  pelo  réu  e  localizaram 255  garrafas  de  bebidas  alcoólicas
estrangeiras, sem documentação regular de importação. Antes, no dia 1/8/2019, no Km 99 da BR
290,  a  equipe  de  repressão  ao  contrabando  e  ao  descaminho  da  Receita  Federal  '  DIREP,
abordou o veículo também conduzido pelo réu e, desta vez, localizaram 390 garrafas de bebidas
alcoólicas,  igualmente  sem documentação  de  sua  regular  importação.  O órgão  fiscal  apurou,
ainda, que os tributos iludidos totalizaram o montante de R$ 32.433,17 nas duas apreensões. 2. O
Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo de não persecução penal, tendo em
vista que o acusado apresenta indicativos de conduta habitual, reiterada ou profissional, devendo
o presente feito prosseguir regularmente. 3. Recebida a denúncia pelo Juízo da 22ª Vara Federal
de Porto Alegre/RS, o acusado, por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão e assistido pela
Defensoria Pública da União, ofertou recurso nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para reexame
da negativa de oferta do ANPP. 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. Ao interpretar 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,  773ª  Sessão  de
Revisão, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, 770ª Sessão de Revisão, 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. Nesse sentido, por todos: JFRS/SLI-5002808-28.2021.4.04.7106, 830ª
Sessão  de  Revisão,  de  22/11/2021.  7.  No  caso  concreto,  com  ressaltado  pelo  Procurador
oficiante, não se ofertou a proposta de acordo ao denunciado em virtude do óbice previsto no art.
28-A, § 2º, II do CPP. Argumentou que, diante do número de ocorrências aduaneiras, bem como
da declaração do acusado de que sofreu, ainda, uma terceira apreensão no ano de 2019, restou
evidenciada  a contumácia  delitiva.  8.  Com efeito,  questionado a  respeito  das  apreensões de
bebidas  alcoólicas  ocorridas  em  21/10/2019  (fato  1)  e  1/8/2019  (fato  2),  'M.O.M.'  relatou  à
autoridade policial que foi a Rio Branco, no Uruguai, na companhia de sua ex-namorada 'V.S.de
C.'  para  comprar  bebidas  que  seriam revendidas,  posteriormente,  na  cidade  de  Tubarão/SC.
Disse, ainda, que sofreu uma terceira apreensão no ano de 2019 na cidade de Torres/RS (evento
32, DELC2), circunstância referida na peça acusatória, que demonstra a sua habitualidade na
prática de crimes de fronteira. 9. Prosseguimento regular 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).
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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

174. Expediente: JF/PR/CAS-5004411-
17.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3679/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Trata-se de Inquérito policial, instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para
apurar a possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). Em 03-08-2021, na rodovia
BR 277 Km 599, no Município de Cascavel/PR, equipe da Polícia Rodoviária Federal efetuou a
abordagem  do  veículo  Jeep/Renegade,  ocasião  em  que  localizou  mercadorias  de  origem
estrangeira,  sem comprovação de sua regular  internacionalização no país,  de propriedade da
condutora do veículo R. O., e das passageiras H. C. V., e L. B. S.; as mercadorias apreendidas
(12 aparelhos celulares) foram avaliadas em R$ 10.095,99 e os tributos iludidos estimados em
5.048,00. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio da insignificância. O Juízo Federal homologou o arquivamento em relação a investigada
L.  B.  S.;  quanto a R.  O.,  e  H.  C.  V.,  discordou do arquivamento em razão da existência  de
autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido
como parâmetro  para aferição da insignificância (R$ 20.000,00);  de outro  lado,  tem-se que a
reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso,
conforme destacado pelo Juízo Federal, as duas investigadas possuem outro registro de autuação
nos últimos cinco anos, com tributos iludidos no valor de R$ 14.052,38, o que impede que o fato
seja considerado como destituído de significação penal,  mesmo que a soma dos tributos não
ultrapasse  R$  20.000,00.  Hipótese  de  habitual  praticante  do  crime,  e  de  efetiva  e  flagrante
ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação
da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal
ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda
Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a
reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do arquivamento e devolução dos
autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante,
se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação
de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

175. Expediente: JF/PR/CAS-5005192-
39.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3712/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A,
§  1º,  INCISO  IV).  IMPORTAÇÃO  DE  CIGARROS  ELETRÔNICOS  DESCARTÁVEIS.  MPF:
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  FEDERAL.
REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019).
NÃO CABIMENTO DO ENUNCIADO Nº 90 DESTA 2ª CCR. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM
O  CONSUMO  PESSOAL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito policial, instaurado a partir de Representação Fiscal
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para Fins Penais, para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). 1.1
Segundo consta, no dia 04-06-2021, durante operação de fiscalização no pedágio no município de
Cascavel/PR, equipe da Receita Federal efetuou a abordagem de um ônibus, ocasião em que
localizou em poder da investigada S.M.C. mercadorias de origem estrangeira (590 unidades de
cigarros eletrônicos descartáveis), sem comprovação de sua regular internacionalização no país.
As mercadorias importadas somaram o valor de R$ 29.382,46; os tributos iludidos totalizaram R$
14.691,23. 1.2 A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos pelos
seguintes motivos: (a) é possível o reconhecimento da insignificância no crime de contrabando de
cigarros  quando  a  quantidade  for  irrelevante  a  ponto  de  não  ofender  minimamente  a  saúde
pública e a indústria nacional,  bens tutelados pelo tipo; (b) tratando-se de cigarros eletrônicos
descartáveis, é mais adequado assimilar o cigarro eletrônico descartável ao cigarro tradicional do
que ao cigarro eletrônico recarregável, tanto por sua curta duração, como pela impossibilidade de
recarga que enseja no descarte; (c) cabimento do Enunciado nº 90 desta 2ª CCR, que permite o
arquivamento pelo princípio da insignificância quando a quantidade de cigarros apreendida não
superar  1.000  (mil)  maços.  1.3  O  Juízo  Federal  não  homologou  o  arquivamento;  entendeu
inaplicável o princípio da insignificância ao caso pelas seguintes razões: (a) o Enunciado nº 90 diz
respeito a maços de cigarros comuns, e não cigarros eletrônicos, razão pela qual é inaplicável ao
caso; (b) em comparativo com cigarros normais, o cigarro eletrônico VGOD STIG, por exemplo,
equivale a 20 cigarros tradicionais, tendo sido apreendidas 120 unidades; (c) é possível apurar em
sites que a medida de puffs é o número de baforadas ou fumadas que um dispositivo permite;
enquanto um cigarro normal permite em média 15 baforadas, os cigarros eletrônicos apreendidos
das marcas Balmy 600 permitem 600 baforadas, Masking High pt Descartável 400 baforadas, e
Gangster Paradise 1.000 baforadas; (d) à vista desse cenário, é perceptível que a situação é
diversa,  e não deve ser resolvida com solução genérica dada a cigarros comuns, merecendo
reflexão e solução próprias, para se chegar a uma conclusão mais segura a respeito do que deve
ou não deve ser considerado efetiva lesão ao bem jurídico tutelado e; (e) é relevante o valor de
mercado das mercadorias e as características citadas acima, que permitem concluir que o número
de unidades de cigarros eletrônicos apreendidos é mais significativo do que o equivalente em
cigarros  comuns.  2.  Aplicação  do art.  28 do  CPP c/c  art.  62,  inciso  IV  da  LC nº  75/93.  2.1
Preliminarmente, tem-se que as mercadorias apreendidas - com características de dispositivos
eletrônicos para fumar,  conhecidos como cigarros eletrônicos,  e seus acessórios e refis -  têm
importação proibida pelo art. 1º da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 46, DE
28 DE AGOSTO DE 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, configurando,
em tese, prática de crime de contrabando. 2.2 No caso, a qualidade e a quantidade apreendida de
cigarros eletrônicos se mostram incompatíveis com o consumo pessoal; denotam a destinação
comercial. Ainda, mesmo que não se trate de dispositivo recarregável, é certo que a sua utilização
se mostra muito mais prolongada quando comparada ao cigarro tradicional. 2.3 Caracterização do
crime de  contrabando que,  em regra,  não  admite  a  aplicação  do  princípio  da insignificância.
Precedentes  2ª  CCR:  JF/PR/CAS-5003113-92.2019.4.04.7005,  750ª  Sessão  Ordinária  -  23-9-
2019, Relator: Rogerio Jose Bento Soares do Nascimento; NF 1.25.000.003709/2021-75, 830ª
Sessão Revisão-ordinária de 22-11-2021, Relator: Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 3. Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso,
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim entender, que, com fundamento em
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

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

176. Expediente: JF/PR/CAS-5006618-
86.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3727/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (art.
334 do CP). Em 09-02-2022, durante operação de fiscalização realizada pela Receita Federal, no
Município  de  Cascavel/PR,  foram  apreendidas  mercadorias  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação comprobatória de seu regular desembaraço aduaneiro, em
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posse da pessoa física D.S. Foram apreendidas as seguintes mercadorias: 15 unidades de switch
tp-link; 14 unidades de videogame; 18 unidades de caixa acústica; 10 unidades de pen drive;
dentre outras mercadorias. Mercadorias avaliadas em R$ 31.192,49; tributos federais (II + IPI)
iludidos: R$ 15.596,24. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância, em razão da
existência de autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo
daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-
se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No
caso, conforme destacado pelo Juízo Federal, consta dos autos que a investigada (pessoa física)
registra outras autuações nos 5 anos anteriores (3), 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. Trata-se de hipótese de habitual praticante do crime, e de efetiva e flagrante ocorrência
de  lesão  à  ordem  tributária.  A qualidade  e  quantidade  das  mercadorias  denotam  finalidade
comercial  na importação irregular.  Inaplicabilidade do princípio da insignificância.  Aplicação da
nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao
descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública
decorrente  da  conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$  20.000,00,  ressalvada  a
reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª
Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. Não homologação do arquivamento e devolução dos
autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante,
se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação
de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

177. Expediente: JF/PR/CAS-5006638-
77.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3728/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Trata-se  de  Notícia  de  Fato,  instaurada  para  apuração  de  possível  prática  do  crime  de
descaminho. Consta dos autos que, em 09-11-2021, durante operação de fiscalização em ônibus
de  transporte  de  passageiros,  a  Receita  Federal  do  Brasil  encontrou,  em posse  de  C.S.G.,
mercadorias  de  origem  estrangeira  sem comprovação  de  regularidade  fiscal  [01  unidade  de
receiver de mídia digital, 01 unidade de videogame, 05 unidades de perfume, 03 unidades de
receptor de satélite, etc.]. Mercadorias avaliadas em R$ 14.168,16. Tributos iludidos: R$ 7.084,08.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da
insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores,
caracterizando a habitualidade delitiva.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº
75/1993. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De um lado, o valor dos tributos iludidos está
abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro
lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância
penal. No caso, observa-se que o investigado registra 09 autuações fiscais anteriores, nos últimos
5 anos, o que impede que o acontecimento seja considerado como destituído de significação
penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Cabe registrar, ainda, que a
qualidade  e  quantidade  das  mercadorias  denotam  destinação  comercial.  Inaplicabilidade  do
princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-
se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o
valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja
superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em
períodos  de  até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso,
facultando-se 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.

115/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

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

178. Expediente: JF/PR/CAS-5006783-
36.2022.4.04.7005-RPCR - Eletrônico

Voto: 3696/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Inquérito policial,  instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar a
possível ocorrência de fato, qualificado como crime de descaminho (CP, art. 334), a saber: no dia
12-09-2021, policiais militares do policiamento de fronteira abordaram um ônibus de turismo, no
qual encontraram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira e desacompanhadas
de  documentação  fiscal:  smartphones,  HD  externo  e  memórias  SSD  (total  de  35  itens).  As
mercadorias  apreendidas  somaram um total  de R$ 24,602,93;  os  impostos  iludidos  (II  +  IPI)
totalizaram  o  valor  de  R$  12.301,47.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância,
em razão da existência de diversas autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado o valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância'  no Enunciado nº 49
desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da
ressalva do citado Enunciado nº  49 desta  2ª CCR. No caso,  verifica-se que a qualidade e a
quantidade das mercadorias denotam destinação comercial.  Além disso,  a  investigada  possui
outras  05  (cinco)  autuações  por  conduta  ilícita  nos  últimos  05  anos  anteriores  ao  fato  aqui
investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído de significação penal,
mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática
do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação do princípio da
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio
da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Não  homologação  do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao
Procurador  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

179. Expediente: JF/PR/CUR-5041772-
83.2022.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 3677/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  DESCAMINHO. ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática do
crime de descaminho (art. 334 do CP) por parte da pessoa jurídica B.C.A.M. 1.1 A investigação
teve  origem  na  Notícia  de  Fato  nº  1.25.000.001704/2022-99  (referente  a  RFFP  Nº
15165.720683/2022-23);  ao ser distribuída,  verificou-se que a citada NF tinha,  em princípio,  o
mesmo  objeto  e  mesmas  partes  da  NF  1.25.000.001692/2022-01  (referente  a  RFFP  Nº
15165.720508/2022-36), razão pela qual foi distribuída ao 13º Ofício da PR/PR por prevenção. O
Procurador  oficiante,  por  entender  que  os  fatos  teriam  ocorrido  em  continuidade  delitiva,
determinou o apensamento dos autos. 2. Os fatos descritos na NF 1.25.000.001704/2022-99 são
estes: em 10-12-2021, em fiscalização realizada na transportadora e J. T. EIRELI., servidores da
Receita Federal encontraram mercadorias de origem estrangeira desprovidas de documentação
comprobatória  de  sua  introdução  regular  no  país  (1  Carrinho  -  brinquedo  pinghu  dake  baby
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carrirer  FORD RANGER).  Mercadoria  avaliada em R$ 3.952,27  (U$ 700,00);  tributos iludidos
estimados em R$ 1.976,14. 2.1 Já a NF 1.25.000.001692/2022-01 descreve os seguintes fatos:
em 15-12-2021, em fiscalização realizada na transportadora e J. T. EIRELI., servidores da Receita
Federal  encontraram  mercadorias  de  origem  estrangeira  desprovidas  de  documentação
comprobatória  de  sua  introdução  regular  no  país  (1  Carrinho  -  brinquedo  pinghu  dake  baby
carrirer  co.,  TOYOTA HILUX ELÉTRICO).  Mercadoria  avaliada  em R$  3.889,48  (U$  700,00);
tributos iludidos estimados em R$ 1.944,74. 2.2 O MPF promoveu o arquivamento dos autos pois
nos 5 anos anteriores aos fatos continuados objetos das RFFP, tal pessoa não teve contra si
outras  apreensões de mercadorias descaminhadas,  incidindo o princípio  da insignificância  ao
caso;  consignou  que  o  valor  dos  tributos  iludidos,  somados  as  duas  RFFP,  é  inferior  a  R$
20.000,00. 2.3 O Juiz Federal discordou do arquivamento, em razão da investigada possuir outras
autuações aduaneiras anteriores pela prática de conduta idêntica. 2.4 O Procurador oficiante, por
sua vez, ressaltou o seguinte: 'os fatos configuram crime continuado, pois constatados no mesmo
estabelecimento comercial (J. T. EIRELI.,)  com apenas 5 dias de diferença entre uma e outra
apreensão. E mais: embora as apreensões tenham ocorridos em dias próximos diferentes, os
DANFEs das duas mercadorias (das duas NFs) foram emitidos no mesmo dia: 06.12.2021. Ou
seja: na verdade B.C.A.M., enviou as duas mercadorias (das duas NFs) no mesmo dia, embora a
apreensão  pela  RFB  tenha  ocorrido  em  dias  próximos  diferentes.  Tudo  indica,  pois,  que  o
descaminho na verdade se deu como crime único, no mesmo dia, seja ou não considerado crime
continuado para fins penais. Então o MPF entende que, não havendo em nome de B.C.A.M.,
outras apreensões por descaminho além dessas duas mercadorias (das duas NFs) com DANFEs
emitidos no mesmo dia, é caso de arquivamento por insignificância, já que a soma dos impostos
eludidos é bem menor que R$ 20 mil.' 3. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC
nº 75/1993. 3.1 De fato, conforme bem observado pelo Procurador oficiante, não há que se falar
em reiteração delitiva em relação às duas apreensões, tendo em vista que elas ocorreram a partir
de um único fato, ou seja, a investigada realizou somente uma remessa; o fato das apreensões
terem se  dado  em dias  diferentes,  ocasionando  a  autuação  de  duas  RFFPs,  não  enseja  a
conclusão da prática de dois fatos criminosos praticados em contexto diverso. 3.2 Ressalte-se
que, compulsando os autos, se verifica a existência de outra apreensão em nome da investigada,
de mercadoria similar (1 Carrinho - brinquedo pinghu dake baby carrirer FORD RANGER), com
data da apreensão em 18-02-2022. Contudo, mister se observar que, a rigor, não há que se falar
em reiteração delitiva, uma vez que essa apreensão se deu em momento posterior as apreensões
indicadas neste  procedimento (10-12-2021 e 15-12-2021).  3.3  Assim, tem-se que o valor  dos
tributos iludidos nas duas apreensões está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da
insignificância (R$ 20.000,00) e não há reiteração da investigada nos últimos 5 (cinco) anos. 3.4
Aplicação  da  nova  redação  do  Enunciado  nº  49  desta  2ª  CCR  "Aplica-se  o  princípio  da
insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)". 4. 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).

180. Expediente: JF/PR/GUAI-5000808-
39.2018.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 3722/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  MAJORADO.  RECEBIMENTO  DE  SEGURO-
DESEMPREGO  E  REALIZAÇÃO  DE  TRABALHO  EVENTUAL.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO  FEDERAL.  FRAUDE  NÃO  CONFIGURADA.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar
possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. 1.1. Consta dos autos que, em ação
fiscal realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, verificou-se que O.M.R., C.R. e E.H. teriam
trabalhado na empresa N.L.H.C. LTDA. - ME em período no qual recebiam parcelas do seguro-
desemprego. 1.2.  O investigado O.M.R. declarou o seguinte, perante a autoridade policial:  (a)
recebeu  o  seguro-desemprego  em  2013;  (b)  durante  o  período  fez  alguns  'bicos',  trabalhos
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esporádicos;  (c)  não  sabia  da irregularidade  da situação.  1.3.  O investigado  C.R.  declarou  o
seguinte: começou a trabalhar para a empresa N.L.H.C. LTDA. - ME em 19-08-2014, um dia após
receber a 2ª parcela do seguro-desemprego, de forma esporádica, sendo efetivamente contratado
em 2015. 1.4. O proprietário da empresa N.L.H.C. LTDA. - ME declarou o seguinte: (a) confirma
ter contratado O.M.R., C.R. e E.H. enquanto estavam recebendo o seguro-desemprego; (b) eram
pessoas humildes que precisavam do trabalho para complementar a renda; (c) foram realizados
fretes esporádicos pelos investigados; (d) efetuou o pagamento de multa imposta pelo Ministério
do Trabalho; (e) está arrependido pela contratação sem imediato registro. 1.5. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito  Policial,  conforme  os  seguintes
fundamentos:  (1)  O.M.R.  trabalhou  de  03-08-2013  a  20-09-2013  enquanto  recebia  seguro-
desemprego; nesse período, realizou 5 viagens como 'bicos'; (2) C.R. trabalhou de 19-08-2014 a
15-01-2015; nesse período, realizou 2 viagens como 'bicos'; (3) E.H. trabalhou de 29-01-2016 a
18-07-2016; nesse período, realizou 15 viagens como 'bicos'; (4) para a ocorrência do estelionato
é  necessária  a  comprovação  do  dolo  específico  de  fraudar,  que  não  se  caracteriza  com  a
prestação de serviço eventual ('bico') na constância do recebimento de seguro-desemprego; (5)
verifica-se que os investigados não chegaram a sequer fazer, em média, 4 viagens por mês. 1.6.
O Juízo Federal manifestou discordância, conforme os seguintes fundamentos: (1) insuficientes os
argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal para embasar a promoção de arquivamento;
(2) o membro do MPF adotou conclusão de ausência de dolo ' matéria que, de regra, é própria da
instrução criminal;  (3)  a simples afirmação de que os investigados não tinham a intenção de
cometer a fraude em questão, por trabalharem de forma esporádica, sem a realização de maiores
investigações sobre os fatos, não autoriza, no entender deste juízo, o arquivamento dos autos.
1.7. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 2. De fato, pelo que
consta  dos  autos,  não  ficou  demonstrado  o  intuito  dos  investigados em dissimular  o  vínculo
empregatício  com  a  empresa  contratante,  para  receber  o  benefício  do  seguro-desemprego
concomitantemente à prestação de serviços de natureza não eventual mediante remuneração.
2.1. Com efeito, as declarações dos investigados mostram-se plausíveis. Ao que parece, houve
boa-fé dos investigados na realização de trabalho eventual, enquanto recebiam o benefício do
seguro-desemprego. 2.2. Para caracterização do estelionato, quanto ao recebimento do seguro-
desemprego, é necessário que fique demostrada a fraude no exercício do trabalho concomitante
ao recebimento do benefício. Vale dizer, é necessário que fique demonstrado que o investigado
evita  regularizar  sua  situação  laboral  mediante  registro  do  vínculo,  para  fins  de  continuar  a
receber verbas do seguro-desemprego. Não parece ser esse o caso dos autos. Fraude não restou
demonstrada. 2.3. Além disso, o próprio site do governo federal (www.gov.br), na página que traz
os requisitos para utilização do benefício, indica como uma das exigências que o trabalhador não
possua renda própria que seja suficiente à sua manutenção e de sua família. A rigor, não é exigido
que  o  trabalhador  não  possua  nenhuma  fonte  de  renda,  além  do  benefício  do  seguro-
desemprego.  3. Nesse contexto, mostra-se bem fundamentado o arquivamento promovido pelo
Procurador  da  República  oficiante.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime.  Eventuais
irregularidades verificadas devem ser resolvidas no âmbito do Direito do Trabalho. 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).

181. Expediente: JF/PR/GUAI-5002404-
16.2022.4.04.7017-RPCR - Eletrônico

Voto: 3586/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Trata-se  de  procedimento  investigatório,  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP) em razão de suposta irregularidade no recebimento de
benefício de prestação continuada. Consta dos autos, em síntese, que a titular de benefício de
amparo  social  à  pessoa  portadora  de  deficiência,  com  data  de  início  em  30-03-2015,  teria
prestado informações falsas em relação à composição de seu grupo familiar; com isso, o critério
objetivo de renda per capita mensal inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo - previsto no art.
20, § 3°, da Lei nº 8.742/93, não teria sido preenchido, não fazendo jus ao benefício recebido. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  conforme  os
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seguintes  fundamentos:  (1)  não  se  vislumbra  a  presença  do  elemento  subjetivo  do  tipo,
consistente no dolo de induzir em erro o INSS, a fim de obter vantagem indevida; na data da
última avaliação social, em 27-04-2015, a mãe da beneficiária não recebia pensão por morte; o
benefício adquirido é posterior a essa data, pois implantado em 18-12-2017; (2) a informação
sobre o recebimento da pensão por morte pela mãe da beneficiária investigada está devidamente
registrado no CNIS, de modo que se atribui ao INSS atualizar as informações concernentes aos
titulares  dos  benefícios  previdenciários  para  verificação  da regularidade  dos  benefícios;  (3)  a
beneficiária comprovou faticamente ser  portadora de deficiência e que não possuía meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família; (4) cabe a aplicação do Enunciado
nº 77 da 2ª CCR. O Juízo Federal discordou do arquivamento, com os seguintes fundamentos: (a)
o MPF adotou conclusão de ausência de dolo - matéria que, de regra, é própria da instrução
criminal; (b) a simples afirmação de que o INSS não teria observado precedente do STF quanto à
flexibilização do critério de renda não autoriza, no entender daquele Juízo Federal, que o MPF
deixe de investigar com base nos indícios indicados pelo INSS. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art.  62,  inciso IV,  da LC nº  75/1993.  De fato,  pelo  que consta  dos autos,  não se observa  a
existência de indícios da prática do crime de estelionato majorado por parte da investigada. As
informações apresentadas pelo INSS apenas indicam irregularidade no recebimento do benefício
em questão, em razão da verificação de que a renda per capita do grupo familiar do investigado
superaria ' do salário mínimo; não há comprovação de que houve prestação de informações falsas
no  momento  do  requerimento;  não  há  elemento  algum  de  informação  capaz  de  afastar  a
presunção de miserabilidade, em que pese a demonstração de que a renda familiar per capita
supere o limite legal. Nesse contexto, cumpre observar o entendimento consolidado no Enunciado
nº 77, desta 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.
Redação alterada na 179ª Sessão Virtual de Coordenação, de 27-04-2020. Arquivamento com
fundamentos suficientes. Ausência de indícios da prática de crime. 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).

182. Expediente: JF/PR/GUAI-5002488-
17.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3729/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Trata-se  de  Notícia  de  Fato,  instaurada  para  apuração  de  possível  prática  do  crime  de
descaminho. Consta dos autos que, em 10-02-2020, na rodovia BR 272, em abordagem a veículo
conduzido por W.P., a Polícia Rodoviária Federal encontrou mercadorias de origem estrangeira
sem comprovação de regularidade fiscal [24 unidades de receptor de satélite, 20 unidades de
controle  de  videogame,  07  unidades de  telefone  celular,  etc.].  Mercadorias  avaliadas  em R$
16.799,71.  Tributos  iludidos:  R$  9.081,28.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  com base  no  princípio  da  insignificância.  O  Juízo  Federal  manifestou
discordância,  em razão da existência  de autuações anteriores,  caracterizando a habitualidade
delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Os autos foram remetidos à
2ª CCR. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para
aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita
impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, observa-se que o investigado
registra 01 autuação fiscal  anterior,  nos últimos 5 anos [2018] e registra 03 autuações fiscais
posteriores,  no  ano  de  2020,  o  que  impede  que  o  acontecimento  seja  considerado  como
destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00.
Cabe  registrar,  ainda,  que  a  qualidade  e  quantidade  das  mercadorias  denotam  destinação
comercial.  Inaplicabilidade  do  princípio  da  insignificância.  Aplicação  da  nova  redação  do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
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modalidade  criminosa,  ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de
Coordenação, de 07.05.2018)'.  Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao
ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim
entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério
Público Federal.

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

183. Expediente: JF/PR/MGA-5007883-
37.2019.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 3688/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E DE CONTRABANDO DE
CIGARROS (CP, ART. 334-A). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO
CPP C/C ART. 62, INCISO IV DA LC Nº 75/93. VERIFICADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADOS 49 E 90.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para a apuração dos crimes
de descaminho (CP, art. 334) e de contrabando (CP, art. 334-A). 1.1 A investigada, pessoa física,
foi surpreendida, em 14-02-2018, no posto de fiscalização da PRF em Marialva/PR, na posse de
250 (duzentos e cinquenta) maços de cigarros e 18 (dezoito) estojos ' material escolar, de origem
estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  regular  introdução  em  território  nacional.
Mercadorias avaliadas em R$ 1.367,72 e impostos iludidos ( II + IPI) calculados em R$ 42,03. 1.2
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes fundamentos:
(i) embora constatadas outras apreensões de cigarro em nome da indiciada, essas apreensões
ocorreram em momento posterior e ela já está sendo processada por esses fatos nas Ações
Penais  nºs  5001388-63.2022.4.04.7005,  5005409-19.2021.4.04.7005  e  5010804-
89.2021.4.04.7005; (ii) quanto ao crime de descaminho pela apreensão de 18 (dezoito) estojos de
material escolar,  a investigada foi  indiciada devido à habitualidade delitiva, contudo, as outras
apreensões em nome da investigada nos cinco anos anteriores aos fatos em comento, somam
tributos elididos em valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  considerando o II e IPI; (iii)
aplicação do princípio  da insignificância.  1.3  O Juiz  Federal  manifestou discordância,  com os
seguintes  fundamentos:  (1)  a  reiteração  da  conduta  pela  investigada;  (2)  as  apreensões
referentes aos cigarros somam mais de 1.000 (mil) maços. 1.4 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. 2. Conforme pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF existem
pelo menos 71 (setenta e um) outros procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5
(cinco) anos à presente autuação, em relação à investigada, pela introdução ilegal de mercadorias
em território nacional. Não há informações complementares. 2.1 No que se refere ao crime de
descaminho, esta 2ª CCR possui entendimento sedimentado no Enunciado nº 49, que estabelece:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos de até 5 (cinco) anos'. Aprovado na 150ª Sessão de Coordenação, de 07-05-2018.
2.2  Especificamente em relação ao crime de contrabando de cigarros,  cumpre observar  que,
conforme  tabela  apresentada  pelo  Coordenador-Geral  de  Combate  ao  Contrabando  e
Descaminho  -  COREP/RFB,  disponibilizada  em
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/gestao-estrategica/estatisticas, no ano de 2019
foram realizadas 9.183 autuações, com a apreensão total de mais de 230 milhões de maços de
cigarros  contrabandeados.  Desse  total  as  apreensões  inferiores  a  1.000  maços,  embora
representem 6.512, ou seja 2/3 do total das autuações, significam apenas 0,55% do total dos
cigarros  contrabandeados  apreendidos.  2.3  Diante  desse  quadro,  a  2ª  CCR/MPF  editou  o
Enunciado  nº  90,  com o seguinte  teor:  'É  cabível  o  arquivamento  de investigações criminais
referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto.  As  eventuais
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reiterações serão analisadas caso a caso'.  2.4 Não obstante no caso dos autos as mercadorias
apreendidas estejam abaixo dos limites fixados nos Enunciados 49 e 90 como parâmetros para a
aferição da insignificância, tem-se que a reiteração da conduta ilícita, ou seja, na introdução ilegal
de mercadorias em território nacional (seja contrabando ou descaminho), obsta a incidência da
tese  da  bagatela.  2.5  Não  homologação  do  arquivamento.  Devolução  dos  autos  ao  ofício
originário para atuar no caso, com a adoção das medidas que entender cabíveis, facultando-se ao
Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  por  aplicação  analógica  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

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

184. Expediente: JF/PR/MGA-5009020-
49.2022.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 3718/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial,  instaurado mediante notícia-crime originada do Juízo da 5ª Vara
Federal  de Maringá/PR, para apurar suposto crime de desobediência (CP, art.  330).  Segundo
consta,  no  bojo  da  Execução  Fiscal  nº  5017103-35.2014.4.04.7003,  o  investigado  M.  J.  L.,
depositário fiel do veículo SCANIA/R124 G A4, foi intimado nos autos da supracitada execução
fiscal,  em 29/04/2021,  para no prazo  de 05  (cinco)  dias,  apresentar  o  veículo  penhorado  ou
informar sua localização;  entretanto,  decorrido o prazo da intimação, o investigado deixou de
atender  a  referida  ordem  judicial;  e,  em razão  disso,  foi-lhe  aplicada  multa  no  valor  de  R$
10.000,00 (dez mil  reais),  com base no art.  77 do CPC. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento com os seguintes fundamentos: (1) em face da aplicação da pena de
multa no âmbito civil ao depositário pelo descumprimento da ordem judicial em comento, ausente
a configuração do crime de desobediência na esfera penal, acarretando a atipicidade da conduta;
(2) cabimento dos Enunciados 61 e 75 desta 2ª CCR. Discordância do Juízo Federal por entender
que os fatos configuram o crime de fraude a execução (CP, art. 179). Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Verifica-se dos autos que o bem
penhorado na execução fiscal pertencia ao executado, tendo ele sido constituído como depositário
fiel de seu próprio bem. Conduta que se enquadra no crime de fraude à execução (CP, art. 179).
Contudo, tem-se que o prejuízo é 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.  [']  mesmo tendo em conta ser
possível ainda se cogitar da imputação ao investigado do delito de fraude à execução (art. 179 do
CP),  seu  processamento  somente  ocorreria  mediante  queixa  apresentada  pelo  exequente
(credor), afastando qualquer interesse da União.' (CC 167.018/MG ' Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca.  DJe 01.10.2019).  Trata-se  de crime de ação penal  privada,  que somente  pode ser
iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Não se
justifica o declínio de atribuições diante da impossibilidade da instauração da persecução penal
por parte do Ministério Público. Cientificação do autor da execução fiscal, uma vez que este é a
vítima  da  conduta  criminosa.  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). 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).

185. Expediente: JF/PR/MGA-5011774-
61.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -

Voto: 3694/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE

121/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

Eletrônico MARINGÁ/PR

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

Ementa: Inquérito policial,  instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar a
possível ocorrência de fato, qualificado como crime de descaminho (CP, art. 334), a saber: no dia
18-01-2022, policiais civis da equipe do DENARC, realizaram bloqueio de fiscalização na PR-317,
Município  de  Santo  Inácio/PR,  abordando  o  ônibus  de  turismo,  no  qual  encontraram grande
quantidade de mercadorias de origem estrangeira e desacompanhadas de documentação fiscal:
36  garrafas  de  vinho,  10  receptores  de  satélite,  1  hub  satélite,  5  frascos  de  perfume.  As
mercadorias  apreendidas  somaram um total  de  R$  5.888,47;  os  impostos  iludidos  (II  +  IPI)
totalizaram  o  valor  de  R$  2.350,54.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância,
em razão da existência de diversas autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado o valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância'  no Enunciado nº 49
desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da
ressalva do citado Enunciado nº  49 desta  2ª CCR. No caso,  verifica-se que a qualidade e a
quantidade das mercadorias denotam destinação comercial.  Além disso,  o  investigado  possui
outras  09  (nove)  autuações  por  conduta  ilícita  nos  últimos  05  anos  anteriores  ao  fato  aqui
investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído de significação penal,
mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática
do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação do princípio da
insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio
da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Não  homologação  do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao
Procurador  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

186. Expediente: JF/URA-1003782-04.2022.4.01.3802-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 3676/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UBERABA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171, § 3°, DO CP.
FRAUDE NO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO
PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). APLICAÇÃO DA
ORIENTAÇÃO N° 42 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito
policial,  instaurado  a  partir  do  encaminhamento  de  cópia  dos  Autos  de  nº  0010498-
28.2020.5.03.0041 pela 1ª Vara do Trabalho de Uberaba, na qual a reclamante S.F.C.S., pleiteava
reconhecimento de vínculo trabalhista. O Juiz do Trabalho verificou possível prática do crime de
estelionato (CP, art. 171, § 3º), pois S.F.C.S., teria percebido benefício de auxílio emergencial de
forma indevida, ante o reconhecimento do vínculo e do salário reconhecido em sentença. Teria
ocorrido suposta fraude no recebimento de auxílio emergencial.  2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial pelos seguintes motivos: (a) o fato da
sentença reconhecer posteriormente o vínculo empregatício ao recebimento do benefício, não é
suficiente para caracterizar fraude ou mesmo indevida a percepção do auxílio emergencial; e (b) o
direito ao benefício não exige o emprego formal, isto é, não poderia ter carteira assinada. 2.1 O
Juiz Federal discordou do arquivamento, por entender configurado o crime de falsidade ideológica
ou estelionato previdenciário. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR para fins revisionais, nos termos do
art. 28 do CPP (redação anterior à Lei n° 13.964/2019). 4. Com efeito, dispõe a Orientação n° 42
da 2ª CCR que '2. Havendo indícios de ilegalidade na concessão ou no pagamento de auxílio
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emergencial, remeter a comunicação ou notícia de fato à CEF para que adote as providências
cabíveis,  mediante  procedimento  de  contestação,  quando  necessário,  envio  de  achados  ao
Ministério  da  Cidadania  e,  ainda,  quando houver  fraude  bancária,  envio  à  Base  Nacional  de
Fraudes ao Auxílio Emergencial, sem prejuízo das providências de revisão, cancelamento, estorno
ou cobrança do recebimento indevido do auxílio; 3. Nos casos indicados no item anterior, informar
à Polícia Federal sobre a remessa da notícia de fato à CEF, com a finalidade de possibilitar o
acompanhamento  das  providências  acima  referidas  e  o  ingresso  de  informações  na  Base
Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial; (...) 7. O arquivamento de comunicações, notícias de
fato ou procedimentos investigatórios criminais com base nos fundamentos indicados no item 1 ou
nas  providências  dos  itens  2  a  4  acima  serão  feitos  na  unidade,  sem remessa  à  2ª  CCR,
registrando-se apenas no Sistema Único, salvo nos casos de recurso'. 2.1. Dessa forma, cabe ao
Procurador  da  República  oficiante  proceder  conforme  a  citada  orientação  determinando:  I)  a
remessa  de  cópias  dos  autos  à  CEF para  que  adote  as  providências  necessárias,  mediante
procedimento de contestação, com posterior envio dos achados ao Ministério da Cidadania e II) a
expedição de informação à Polícia Federal, com a finalidade de possibilitar o acompanhamento
das providências cabíveis e o ingresso de informações na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio
Emergencial. Com isso, determinadas as providências necessárias dispostas na Orientação n° 42
da 2ª CCR, é cabível o arquivamento do presente procedimento criminal. 2.2 Precedente 2ª CCR:
JFRJ/SJM-5001121-10.2022.4.02.5110-PIMPCR;  845ª  Sessão  de  Revisão  '  02-05-2022.  3.
Manutenção do arquivamento, com a ressalva 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/CE-0002385-64.2015.4.05.8100-
APE-ORD - Eletrônico 

Voto: 3693/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL -  IANPP.  RECUSA DO  MP EM
OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART.
28-A, § 14, DO CPP. DENUNCIADO RESIDE NO EXTERIOR. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO
DO ANPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
A PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal '  IANPP. O
MPF ofereceu  denúncia,  em 26-05-2015,  em face  de  L.J.B.,  francês,  divorciado,  engenheiro,
natural de Friburg/FR, nascido em 02-02-1962, inscrito no CPF sob o nº 601.*****, portador do
RNE V52****, imputando-lhe o crime previsto no art. 125, XIII da Lei nº 6.815/80. A denúncia narra
que  o  denunciado,  em  23-01-2013,  realizou  requerimento  de  renovação  de  condição  de
permanente no Brasil,  perante a Delegacia de Imigração da Polícia Federal,  sob alegação de
investimento por ser proprietário de um estabelecimento comercial, Entretanto, o denunciado já
havia vendido o estabelecimento comercial para J.M. em 2011. 1.1. O Juiz Federal recebeu a
denúncia em 29-05-2015. 1.2. O réu não foi localizado para citação pessoal (fl. 104 - pdf). O MPF
requereu sua citação por edital.  A citação por edital  foi publicada em 03-06-2015. 1.3. O Juiz
Federal determinou a suspensão do processo nos termos do artigo 366, CPP em 24-11-2015. 1.4.
Após diversas diligências, o denunciado foi localizado na Suíça. Foi citado em 08-06-2020. 1.5. O
Juiz Federal determinou a intimação da DPU para promover a defesa do réu. 1.6. O Juiz Federal
ratificou o recebimento da denúncia em 08-09-2020. 1.7. Ocorreu a realização do interrogatório do
réu em 16-06-2021 perante autoridades suíças por meio de carta rogatória. 1.8. O réu habilitou
novo advogado que apresentou pedido em que requer o oferecimento do ANPP ou a proposta de
suspensão  condicional  do  processo;  o  reconhecimento  da  nulidade  de  citação  por  edital;  a
anulação do interrogatório do réu; a realização da oitiva de testemunhas. 1.9. O Ministério Público
Federal entendeu não ser cabível o ANPP em favor do acusado, sob os seguintes fundamentos: 'o
acusado encontra-se fora do país não sendo cabível rogatória nesses casos; não haver nulidade
na citação por edital  tendo em vista que o réu encontrava-se em lugar incerto e não sabido;
reconhece a nulidade do interrogatório realizado; requerendo, por fim, a realização de audiência
de instrução para oitiva das testemunhas apontadas pela defesa e após a expedição de rogatória
para interrogatório do réu.' 1.10. A defesa do réu interpôs recurso, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 2. Preliminarmente, cabe ressaltar que a Lei nº
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6.815/80 (antigo Estatuto do Estrangeiro), inclusive do crime, previsto no art. 125, inciso XIII, foi
revogada pela Lei nº 13.445, de 24-05-2017, a qual institui a Lei de Migração. O art. 125, inciso
XIII, previa as penas reclusão de 01 a 05 anos de reclusão e, se o infrator fosse estrangeiro,
expulsão. Por outro lado, a conduta praticada pelo réu de fazer declaração falsa de renovação de
condição  de  permanente  no  Brasil,  perante  a  Delegacia  de  Imigração  da  Polícia  Federal,
enquadra-se no crime previsto no art. 299 do CP (falsidade ideológica), pena ' reclusão, de 01 a
05 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 01 a 03 anos, e multa, se o documento
é  particular.  2.1.  No  caso,  conforme  comprovado  nos  autos,  o  réu  reside  no  exterior,  mais
especificamente na França.  2.2.  Diante  disso,  em que pesem os respeitáveis  argumentos do
Procurador da República oficiante, o fato de o réu residir no exterior não inviabiliza, de plano, a
celebração de ANPP, se presentes os requisitos objetivos e subjetivos do instituto. No caso, cabe
examinar a viabilidade do ANPP e adaptar as condições de acordo com as peculiaridades do
caso.  2.3.  Com efeito,  há possibilidade de realizar de videoconferência entre as partes.  Além
disso, há a manifestação expressa do réu em celebrar o ANPP. Em princípio, o oferecimento da
proposta pelo Ministério Público mostra-se cabível. 2.4. Nesse ponto, importante mencionar que já
houve a propositura de ANPP em relação a réus residentes no exterior (Uruguai, Paraguai e EUA),
como é o caso dos seguintes processos:  0002119-43.2017.4.03.6005, PRM - Ponta Porã/MS;
5007788-73.2020.4.04.7002,  PR/PR;  5006367-76.2019.4.04.7101,  PRM  –  Pelotas/RS.  3.
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). 
O advogado Dr. Gustavo Alves Parente Barbosa, OAB/SP Nº 316.176, acompanhou o julgamento
do processo.

188. Expediente: JF/MG-0006673-26.2019.4.01.3800-
NOTCRI - Eletrônico 

Voto: 3587/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal '  IANPP. Ação Penal.  Em 18-03-2019, o MPF
ofereceu denúncia contra J.R.D. de O., como incursa no crime previsto no art. 334, § 1º, inciso III
c/c art. 71 do CP, pela prática dos seguintes fatos: durante fiscalização realizada no depósito de
empresa  de  informática,  foram  apreendidas  mercadorias  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação fiscal de sua regular importação; valor das mercadorias R$
3.570,00;  valor  dos tributos elididos R$ 1.647,55.  A pessoa jurídica apresenta outras 6  (seis)
autuações na Receita Federal. O TRF/4ª recebeu a denúncia em 26-01-2021, ao dar provimento
de  recurso  em  sentido  estrito  interposto  pelo  MPF.  O  Procurador  da  República  oficiante  se
manifestou pelo não cabimento do ANPP, conforme os seguintes fundamentos:  decisão da 1ª
Turma do STF, ao julgar o HC 191.464/SC, no sentido de que 'o recebimento da denúncia encerra
a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade
com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o
ANPP seja  viabilizado  a  fatos  anteriores  à  Lei  nº  13.964/2019,  desde  que  não  recebida  a
denúncia'. A defesa apresentou manifestação conforme o art. 28-A, §14, do CPP. Os autos foram
encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, cabe sublinhar que os fatos são anteriores à vigência
do art. 28-A do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019. 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
que pese a existência de julgados no sentido de que o ANPP não seria cabível em momento
posterior  ao  recebimento  da  denúncia,  trata-se  de  matéria  que  não  foi  pacificada  na
Jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores.  Assim,  deve  preponderar  o  entendimento  fixado  no
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR, que estabelece que o recebimento da denúncia e o início da ação
penal não configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara, e
análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo
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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).

189. Expediente: JF/MG-0023109-60.2019.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3731/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL '  IANPP.  USO DE DOCUMENTO
FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECUSA NO OFERECIMENTO DE ANPP.
DENUNCIADO É RÉU EM AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. ART. 28-A, § 2º,
INCISO II,  DO  CPP.  NÃO  CABIMENTO DO  ANPP.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Incidente  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  '  IANPP.  Em 02-06-2019,  o  MPF
ofereceu denúncia contra R.C.S. e C.R.T.R. como incursos no crime previsto no art. 304 c/c art.
297 do CP, pela prática dos seguintes fatos: o denunciado R.C.S., em 29-08-2012, apresentou
requerimento de registro profissional junto ao CREAMG, em Belo Horizonte/MG, instruindo-o com
documentação inidônea, consistente em diploma de técnico em mecânica, supostamente emitido
pelo  SENAI/MG,  fornecido  pelo  denunciado  C.R.T.R.  1.1.  O  Procurador  da  República  se
manifestou  pelo  não cabimento  do ANPP,  conforme os  seguintes  fundamentos:  existência  de
decisões dos Tribunais Superiores no sentido de que a aplicação retroativa das disposições legais
que  introduziram  a  sistemática  do  ANPP  somente  será  possível  até  momento  anterior  ao
recebimento da denúncia. 1.2. O denunciado R.C.S. não foi encontrado para citação. A defesa
(DPU) do denunciado C.R.T.R. apresentou manifestação conforme o art.  28-A, § 14, do CPP;
alegou que a questão não se encontra pacificada nos Tribunais Superiores. 1.3. Os autos foram
encaminhados à 2ª CCR. Na 822ª Sessão Revisão-ordinária, em 13-09-2021, a 2ª CCR deliberou,
à unanimidade, pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento de
ANPP. 1.4. O Procurador da República se manifestou contra o oferecimento de ANPP quanto ao
denunciado C.R.T.R., de acordo com os seguintes fundamentos: conforme relatório de pesquisa
constante dos autos, o réu C.R.T.R. esteve envolvido em cerca de 05 fatos relacionados à prática
do  crime  de  falsificação  de  documentos;  atualmente  figura  como  investigado  nos  Inquéritos
Policiais nº 1709/2014 e nº 1218/2014, o que indica a existência de habitualidade delitiva que
impede o oferecimento do ANPP e demonstra a insuficiência do ANPP para a reprovação e a
prevenção do crime. 1.5. A defesa de C.R.T.R. se manifestou; alegou que, nos inquéritos policiais
mencionados, pelo MPF, o réu figura apenas como investigado; não há ação penal em curso,
tampouco condenação criminal em seu desfavor. 1.6. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Na
828ª  Sessão  Revisão-ordinária,  em  08-11-2021,  a  2ª  CCR  deliberou,  à  unanimidade,  pela
inviabilidade de oferta de ANPP, em favor do denunciado C.R.T.R., com fundamento no art. 28-A,
§ 2º, inciso II, do CPP. 1.7. A defesa do denunciado R.C.S., que, inicialmente, não havia sido
citado,  insurgiu-se  contra  a  recusa  quanto  ao  oferecimento  de  ANPP.  1.8.  Os  autos  foram
novamente remetidos à 2ª CCR. Na 845ª Sessão Revisão-ordinária, em 02-05-2022, a 2ª CCR
deliberou,  à  unanimidade,  pela  devolução  dos  autos  para  (re)análise  da  possibilidade  de
oferecimento de ANPP quanto ao denunciado R.C.S. 1.9. A Procuradora da República oficiante se
manifestou contra o oferecimento de ANPP quanto ao denunciado R.C.S.,  de acordo com os
seguintes  fundamentos:  (I)  'Da  análise  dos  antecedentes  criminais  de  [R.C.S.],  verifica-se  a
prática do mesmo crime, em 21-10-2021, cerca de 10 (dez) meses antes ao crime investigado
nestes autos';  (II)  segundo consta, R.C.S. foi  denunciado no bojo da Ação Penal nº 0067738-
32.2013.4.01.3800,  em  trâmite  na  4ª  Vara  desta  SJMG,  por  ter  'no  dia  21/10/2021  [sic],  o
denunciado  [comparecido]  ao  posto  de  atendimento  do  Conselho  Regional  de  Engenharia
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) em Contagem/MG (fl. 18), onde fez uso,
para fins de novo registro profissional,  de seu Diploma de Técnico em Mecânica (fl.  23/23v.),
acompanhado  do  correspondente  histórico  escolar  (fl.  24/24v.),  supostamente  emitidos,  em
18/09/2006, pelo Centro Federal  de Educação Tecnológica de Minas Gerais-  CEFET'.  1.10.  A
defesa de R.C.S. se manifestou nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; aduziu o seguinte: "em que
pese haver registro do ano de 2019 na folha de Antecedentes Criminais do denunciado, verifica-se
que tal registro refere-se ao mesmo fato em análise no presente feito, tendo como referência no
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campo "histórico" o inquérito policial n° 0100/2013-4". 2. Remessa dos autos à 2ª CCR. 2.1. De
fato,  o denunciado R.C.S. registra,  em seu histórico criminal,  ação penal em andamento pelo
mesmo tipo crime (Ação Penal nº 0067738-32.2013.4.01.3800); pela prática dos seguinte fatos:
"No dia 21-10-2011, compareceu o denunciado ao posto de atendimento do Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) em Contagem/MG (fl. 18), onde
fez uso,  para fins de novo registro profissional,  de seu Diploma de Técnico em Mecânica (fl.
23/23v.), acompanhado do correspondente histórico escolar (fl. 24/24v.), supostamente emitidos,
em 18/09/2006, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET". 2.2.
Cumpre destacar que os fatos referentes à Ação Penal nº 0067738-32.2013.4.01.3800 se deram
em 21-10-2011, não em 21-10-2021, como consta da manifestação apresentada pela Procuradora
da  República  oficiante.  2.3.  Nesse  contexto,  entendo  que  se  encontra  verificada  a  conduta
criminal habitual por parte do denunciado R.C.S.; não se mostra cabível o oferecimento de ANPP,
nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. 3. Não cabimento do ANPP. Prosseguimento da
persecução penal.

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

190. Expediente: JF/MS-0000212-77.2019.4.03.6000-
AOPPOR - Eletrônico 

Voto: 3674/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  MATO
GROSSO DO SUL

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação penal. O MPF ofereceu
denúncia contra o réu A. T. R. S., junto com outros dois réus, como incurso no crime previsto no
art.  180 c/c art.  297 e art.  304 do CP, pela prática dos seguintes fatos:  o réu A. T.  R. S.,  foi
contratado para transportar um veículo modelo Honda/HRV roubado no Rio de Janeiro, da cidade
de Campo Grande até a Bolívia de forma clandestina. No dia 04-02-2019, na rodovia BR- 262, KM
602,  Posto  Guaicurus  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Miranda/MS,  Policiais  Rodoviários
Federais  fiscalizaram o  veículo.  Foi  solicitado  o  documento  do  veículo  e  o  réu  A.  T.  R.  S.,
apresentou o CRLV falso.  Diligenciando, os Policiais Rodoviários Federais descobriram que o
documento apresentado tinha como suporte/espelho um formulário furtado do DETRAN/RJ e que
o veículo era 'clonado'. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 26-06-2020. O MPF entendeu ser
incabível a celebração de ANPP, com base nos seguintes fundamentos: (I) o réu apresenta vários
antecedentes na Justiça Estadual, sendo uma ação ainda em curso por violência doméstica (na
qual  a  defesa  demonstrou  que  foi  decretada  a  extinção  de  sua  punibilidade  em  razão  da
prescrição); (II)  nos Autos 0013638-66.2014.8.12.0110 houve transação penal,  em 13-10-2015,
em seu favor; foi extinta a punibilidade por cumprimento em 21-09-2016. A defesa de A. T. R. S.,
na primeira oportunidade, apresentou manifestação com base no art.  28-A, § 14, do CPP. Os
autos  foram  remetidos  à  2ª  CCR.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  denunciado  foi
beneficiado com transação penal (21-09-2016) nos 5 anos anteriores ao fato ora em apuração
(04-02-2019). Dessa forma, o denunciado se enquadra na hipótese de não cabimento de ANPP
(art. 28-A, § 2º, inciso III, do CPP). Diante disso, não se mostra cabível a celebração do ANPP.
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).

191. Expediente: JF/PI-0030109-93.2019.4.01.4000-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3730/2022 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal  '  IANPP.  Em 05-04-2021,  o MPF
ofereceu denúncia contra  K.A.A.G.F.,  como incurso no crime previsto no art.  241-A da Lei  nº
8.069/90, pela prática dos seguintes fatos: No período compreendido entre 21-06-2019 e 23-08-
2019, a partir de computador e mídias apreendidas no seu endereço residencial, o denunciado
disponibilizou, por meio de aplicativo de compartilhamento peer-to-peer ou 'ponto a ponto' (P2P),
arquivos contendo cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, praticando, assim, o
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crime do art. 241-A da Lei nº. 8.069/90 por diversas vezes (pelo menos 191 arquivos), na forma do
art.  71  do  Código  Penal.  O  Procurador  da  República  oficiante  se  manifestou  pelo  não
oferecimento  de  ANPP,  conforme  os  seguintes  fundamentos:  (1)  o  ANPP  não  se  mostra
necessário e suficiente à reprovação do crime (art.  28-A, caput,  do CPP); (2) a gravidade da
conduta,  consubstanciada no armazenamento,  disponibilização e transmissão pela  internet  de
arquivos  de  imagens  e  vídeos  pornográficos  envolvendo  crianças  e  adolescentes.  A defesa
apresentou resposta à acusação, na qual pleiteia o oferecimento de ANPP, conforme os seguintes
fundamentos: (1) a recusa em oferecer o ANPP se deu pela suposta gravidade da conduta; a
indigitada gravidade já foi sopesada pelo legislador, ao limitar o oferecimento do ANPP aos delitos
com pena mínima inferior ao 04 anos, o que é o caso dos autos; (2) não pode o órgão acusador,
em substituição à lei, estabelecer critério diverso de gravidade de acordo com critérios subjetivos;
(3)  a  recusa ao oferecimento  do ANPP consiste  em julgamento moral  da conduta  e  não em
avaliação jurídica. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Impõe-se registrar, inicialmente, que o
Brasil ratificou tratado internacional, consistente no 'Protocolo Facultativo à Convenção Relativa
aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças,  Prostituição Infantil  e Utilização de
Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação
com a  'crescente  disponibilidade  de  pornografia  infantil  na  Internet  e  com outras  tecnologias
modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil  na
Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização em todo o
mundo  da  produção,  distribuição,  exportação,  transmissão,  importação,  posse  intencional  e
propaganda de pornografia infantil'. A Constituição prevê que a 'lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º). Verifica-se, ainda, no caso
concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no armazenamento, disponibilização e
compartilhamento  pela  internet  de  arquivos  de  imagens  e  vídeos  pornográficos  envolvendo
crianças e  adolescentes,  afasta  a  possibilidade  da propositura  do ANPP,  por  não  se mostrar
necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art.  28-A, caput, do
CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que
se  mostraria  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  tem-se  que  o  critério  da
'condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista na lei
quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em
razão do sexo feminino. Requisito para o acordo não preenchido. Inaplicabilidade do acordo de
não  persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.14.004.000229/2021-04;
Processo nº 1032327-61.2020.4.01.3800. Pelo prosseguimento da persecução penal.

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

192. Expediente: JF/PR/CAS-5002281-
54.2022.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3675/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL '  IANPP.  RECUSA DO MPF EM
OFERECER O ANPP.  RECURSO DA DEFESA.  APLICAÇÃO DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO
ANPP.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU
REITERADA (ART. 28-A, § 2°,  INCISO II,  DO CPP).  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O
MPF ofereceu denúncia contra a ré G.M., como incurso no crime previsto no art. 334, § 1º, inciso
IV,  do CP,  pela  prática  dos  seguintes fatos:  no  dia  15-02-2022,  em fiscalização  de rotina  no
aeroporto regional do Município de Cascavel/PR, a ré adquiriu, recebeu, ocultou e transportou, no
exercício  de  atividade  comercial,  mercadorias  (iPhones,  iPads,  Macbooks,  Apple  Watches,
videogames) de procedência estrangeira que foram introduzidas clandestinamente em território
nacional; as mercadorias foram avaliadas no valor de R$ 48.562,81 e os tributos federais iludidos
estimados em R$ 24.281,41. 2. Em cota à denúncia, o MPF entendeu pelo não cabimento do
ANPP;  sustentou  que  há,  em  desfavor  da  denunciada,  o  registro  de  outro  procedimento
administrativo instaurado em razão de fatos similares ao presente, demonstrando que a acusada
possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional e que eventual ANPP seria insuficiente à
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reprovação e prevenção do crime, à luz do que dispõe artigo 28-A do CPP. 2.1 O Juízo Federal
recebeu  a  denúncia  em  28-03-2022.  2.2  A defesa  da  ré,  na  primeira  oportunidade  de  se
manifestar nos autos, peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que a acusada
possuía apenas uma apreensão posterior aos fatos ora em análise, cuja mercadoria consiste em
três brinquedos no valor total de R$ 1.964,22. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 2.3 Diante da
ausência de informações nos autos aptas a resolução da controvérsia, este Relator determinou,
por  meio  de  decisão  monocrática,  o  retorno  dos  autos  a  origem para  proceder  o  envio  das
informações necessárias ao exercício revisional desta 2ª CCR. 3. Após o Procurador oficiante
cumprir a deliberação desta Câmara, os autos foram novamente remetidos à 2ª CCR. 4. A regra
do art.  28-A,  § 2°,  inciso II,  do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser  o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 4.1 Como bem observou o
Procurador oficiante, a ré possui outro procedimento, autuado como NF 1.25.003.008439.2021-69
(Representação Fiscal para Fins Penais 17833.729691/2021-60), por crime cometido em 25-03-
2021,  cujo  arquivamento foi  homologado nos Autos nº  5018716-49.2021.4.04.7002,  perante o
Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR; assim, verifica-se que a ré possui outro registro
nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato aqui analisado, o que evidencia sua conduta criminal
habitual.  4.2 A 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no
nome  do  acusado  constitui,  em  regra,  óbice  ao  oferecimento  do  ANPP.  Processo  n°
1.29.000.002053/2020-43,  Sessão de  Revisão  n°  773,  de  09/06/2020;  Processo  n°  5012651-
78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 5. Assim, mostra-se inviável  o
oferecimento  do  ANPP (art.  28-A,  caput  e  §  2°,  inciso  II,  do CPP);  há  nos  autos  elementos
probatórios que indicam conduta criminal  reiterada e habitual.  Prosseguimento da ação penal.
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

193. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5040481-
48.2022.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 3656/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ' IANPP. RÉU DENUNCIADO PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART 35, C/C ART. 40,  INCISO I,  DA LEI Nº 11.343/06.
TRÁFICO  INTERNACIONAL DE  DROGAS.  PARTICIPAÇÃO  EM  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA
PARA FINS  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL.  NÃO  CABIMENTO  DE  ANPP POR NÃO  SER
MEDIDA  ADEQUADA  À  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME  EM  QUESTÃO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de Acordo de Não Persecução
Penal  -  IANPP.  Em  14-02-2022,  o  MPF  ofereceu  denúncia  contra  R.C.M.,  e  mais  quatorze
acusados., como incurso no crime tipificado no art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06
(associação  ao  tráfico  internacional  de  drogas).  2.1  Consta  dos  autos  que  os  denunciados
associaram-se, de forma organizada com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime
de tráfico  internacional  de drogas (art.  33 c/c  art.  40,  I,  da Lei  nº  11.343/2006),  integrando o
GRUPO RIO PRETO, grupo que compõe grande e complexa organização criminosa transnacional
voltada à prática de diversos crimes, especialmente o tráfico de drogas. A denúncia inicialmente
descreve a organização criminosa liderada por S. R. C., integrada por diversos grupos, voltada ao
tráfico de grandes carregamentos de cocaína para Europa a partir de Portos brasileiros e lavagem
dos  proveitos  dessas  atividades.  2.2  Especificamente,  quanto  ao  réu  R.C.M.,  consta  que  é
advogado  em  Ituiutaba/MG,  e  responsável  pela  atuação  junto  aos  integrantes  do  grupo  na
ocultação e lavagem de bens e ativos pela ORCRIM, especialmente aeronaves adquiridas em
nome de interpostas pessoas físicas e  jurídicas.  2.3  Em cota de oferecimento à denúncia,  o
Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  ANPP  por  entender  que,  'Dada  a
gravidade  dos  crimes  perpetrados,  assim  como  envolvimento  dos  denunciados  em  outras
condutas  a  serem descritas  em novas  ações  penais,  ressalta-se  não  haver  a  presença  dos
requisitos  para  a  oferta  de  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  e  de  Proposta  de  Suspensão
Condicional do Processo.'. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 04/02/2022. 2.4 A defesa de
R.C.M., na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requereu a remessa dos autos ao
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órgão superior, com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 3. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 4. No
caso, conforme delineado na denúncia pelo Procurador da República oficiante, o ANPP, de fato,
não é medida adequada à reprovação e prevenção do crime,  visto que R.C.M.:  'promoveu a
defesa de interesses escusos dos integrantes da associação criminosa para o tráfico de drogas,
em  sua  subdivisão  aqui  nominada  de  grupo  RIO  PRETO,  promovendo  a  transferência  de
aeronaves para empresas de fachada, criadas em nome de laranjas com documentos falsos, bem
como a movimentação financeira indevida para aquisição destas aeronaves, além de se servir
também como interposta pessoa do grupo, transferindo aeronaves para o seu próprio nome.' 4.1.
Desse modo, como destacado pelo Procurador oficiante, as circunstâncias em que praticado o
delito  demonstram  que  não  é  medida  adequada  à  reprovação  e  prevenção  do  crime.  Os
elementos colhidos nos autos denotam que o réu faz parte de associação criminosa voltada para
o tráfico transnacional de entorpecentes, organizada, estável e atuante em mais de um Estado da
Federação, o que demonstra circunstância concreta que não permite o oferecimento de ANPP. 5.
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).

194. Expediente: JF-RJ-5029780-56.2022.4.02.5101-
*APE - Eletrônico 

Voto: 3655/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -  IANPP.  RECUSA DO MPF EM
OFERECER O  ANPP.  RECURSO  DA PARTE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
CONDUTA CRIMINAL REITERADA NÃO DEMONSTRADA. NÃO VERIFICAÇÃO, NA HIPÓTESE
ESPECÍFICA DOS AUTOS, DA CAUSA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 28-A, §2°, II, DO CPP.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP.
1. Trata-se de incidente de ANPP, instaurado no bojo de ação penal. O MPF ofereceu denúncia
contra o réu J.C.Q.S. pela prática do crime de estelionato (CP, art.171, 3º, na forma do art. 14,
inciso II), pela prática dos seguintes fatos: No dia 17-10-2018, Policiais Militares foram acionados
por  funcionários  da  agência  da  Caixa  Econômica  Federal,  localizada  no  Centro,  Rio  de
Janeiro/RJ. Na ocasião, o denunciado J.C.Q.S., em comunhão de desígnios com V.S.N., tentou
obter vantagem indevida em detrimento da CEF, por meio da apresentação de documento de falso
para abertura de conta-corrente, ocasião em que foi preso em flagrante delito. 1.1 O MPF deixou
de ofertar  proposta  de  ANPP,  haja  vista  que  'os  elementos  probatórios  carreados  aos  autos
comprovando a conduta criminal reiterada do acusado, em consonância com o artigo 28-A, § 2º,
inciso II, do Código de Processo Penal, mormente, evidenciada em sua Folha de Antecedentes
Criminais e Relatório de Vida Pregressa e Boletim Individual.' 1.2. A denúncia foi recebida em 29-
04-2022. 1.3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR para revisão (CPP, art. 28-A,
§14). 2. O art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP estabelece que o ANPP não se aplica na hipótese de
ser  o  agente  reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,
reiterada  ou  profissional,  exceto  se  insignificantes  as  infrações  penais  pretéritas.  4.1.
Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a
existência de reiterações no nome do acusado constitui,  em regra,  óbice ao oferecimento do
acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n°
773, de 09/06/2020;  Processo n°  5012651-78.2020.4.04.7000,  Sessão de Revisão n° 770,  de
25/05/2020, unânime. 4.2 Contudo, no caso, não é possível afirmar que a folha de antecedentes
criminais do acusado seja suficiente para evidenciar conduta criminal habitual ou reiterada. Com
efeito, a FAC registra as seguintes situações: (a) procedimento arquivado, crime não informado,
ocorrido no ano de 2001; (b) réu processado pelos crimes de furto e roubo, praticados em 2010,
no qual há sentença pela extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão executória; (c)
réu processo pela prática de crime de furto, ocorrido no ano de 2013; a sentença absolveu réu; e;
(d) acusado processado pelo crime de lesão corporal leve, praticado em 1998. 4.3 No caso, torna-
se necessário que a certidão de antecedentes contenha informações mínimas, necessárias para
avaliar a situação pretérita do investigado, como a data do fato (com um resumo dos fatos); a
tipificação  penal;  a  sentença  (condenatória,  com  a  pena  aplicada;  ou  absolutória);  eventual
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trânsito em julgado para as partes. No caso de condenação transitada em julgado, o início e,
eventual, fim do cumprimento da penal ou extinção da pena. 4.4. No caso, os registros constantes
da  FAC são,  ou  muito  antigos;  ou  encontram-se  arquivados  (um por  absolvição  e  outro  por
extinção da punibilidade por conta da prescrição da pretensão punitiva estatal). Em outro registro,
consta o réu processado pelos crimes de furto e roubo, praticados em 2010, no qual há sentença
pela  extinção  da  punibilidade  em vista  da  prescrição  da  pretensão  executória.  4.5.  No  caso
concreto,  não  há  elementos  mínimos  e  suficientes  para  avaliar  a  conduta  criminal  "habitual,
reiterada  ou  profissional"  (CPP,  art.  28-A,  §2°,  II).  5.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  ao
Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do ANPP, podendo
apresentar novos elementos que comprovem, de forma segura, a reiteração criminosa ou ainda
outros dados que não justifiquem o 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 análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

195. Expediente: JFRS/PFU-5009644-
23.2021.4.04.7104-APN - Eletrônico 

Voto: 3588/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
RIO  GRANDE  DO  SUL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIARIA  DE
PASSO FUNDO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL '  IANPP.  RECUSA DO MPF EM
OFERECER O ANPP.  RECURSO DA DEFESA.  APLICAÇÃO DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO
ANPP.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E/OU
REITERADA (ART.  28-A,  §  2°,  INC.  II,  DO  CPP).  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o réu J.L.,
foi  denunciado pela  prática  do  crime previsto  no  art.  334,  caput,  e  §  1º,  inciso  IV,  do CP.  A
denúncia descreve, em síntese, o seguinte: no dia 19-06-2021, no Município de Três Passos/RS,
o  denunciado  transportava  consigo  mercadorias  importadas  (300  garrafas  de  vinho)
irregularmente,  iludindo,  no todo,  o  pagamento de tributos  devidos pela  entrada  no país  das
mercadorias de origem estrangeira.  Mercadorias avaliadas em R$ 10.980,00.  Tributos iludidos
foram estimados em R$ 5.127,85. 1.1. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 22-10-2021. 1.2. O
MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP em relação ao réu por entender que 'das certidões
de antecedentes criminais se observa que J.L. não atende a requisito de ordem subjetiva para fins
do acordo de não persecução penal (28-A, § 2º, inciso II do CPP), tendo em vista a existência de
múltiplos procedimentos nos últimos 05 (cinco) anos, que evidenciam que faz da prática de ilícitos
dessa  natureza  seu  meio  de  vida,  conforme  analisado  no corpo  da  denúncia.  Outrossim,  as
informações criminais do acusado revelam que atualmente está sendo investigado pela prática de
crimes de tráfico de drogas perante a Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha/RS, nos
autos nº 5000596-05.2021.8.21.0097 (segredo de justiça) e, também, está respondendo a ação
penal por crime de descaminho, tombado sob o nº 5001898-38.2020.4.04.7202, perante a 1ª Vara
Federal  de  Chapecó/SC,  havendo  empecilho  de  ordem  objetiva  para  fins  de  suspensão
condicional do processo, conforme vedação do artigo 89 da Lei 9.099/95.' 1.3. A defesa do réu
J.L., peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 2. A
regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 2.1. No caso, como bem
observou o Procurador oficiante, apesar da inexistência de condenações transitadas em julgado
em  desfavor  do  réu,  há  indícios  suficientes  coletados  das  informações  criminais  (E01  '
CERTANTCRIM4) bem como das apreensões pretéritas informadas pela Receita Federal (E01 '
PROCADM2, p. 53) de que o denunciado faz da prática de crimes seu meio de vida, de modo que
não preenche o critério subjetivo para celebração do acordo de não persecução penal (artigo 28-
A, § 2º, inciso II do CPP). Ademais, a quantidade e qualidade das mercadorias apreendidas (300
garrafas de vinho) evidenciam finalidade comercial,  bem como o fato de ele possuir  cadastro
como empresário individual, cuja empresa tem como atividade principal 'instalação e manutenção

130/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração' e, como uma das atividades
secundárias, o comércio varejista de bebidas, evidenciando, assim, a destinação comercial das
mercadorias apreendidas (300 garrafas de vinho). 2.2. A 2ª CCR firmou entendimento no sentido
de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento
do ANPP.  Processo  n°  1.29.000.002053/2020-43,  Sessão de  Revisão n°  773,  de 09/06/2020;
Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 2.3. Assim,
mostra-se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP); há nos
autos elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada e habitual. Prosseguimento
da  ação  penal.  Devolução  dos  autos  ao  Juízo  de  origem para  conhecimento  e  adoção  das
providências cabíveis.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

196. Expediente: JF/IPA-1001608-86.2022.4.01.3813-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3726/2022 Origem: GABPRM2-BJSN - BRUNO
JOSE SILVA NUNES

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

Ementa: Inquérito Policial. Conflito negativo de atribuição. Art. 149-A CP. Tráfico de pessoas. Consumação
do crime no estado do Espírito Santo. Atribuição do suscitado.

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

197. Expediente: JFRS/CAX-5005105-
73.2019.4.04.7107-INQ - Eletrônico 

Voto: 3581/2022 Origem:  GABPRM2-ACMC  -
ANTONIO  CARLOS  MARQUES
CARDOSO

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE
COMERCIALIZAÇÃO  DE  CÉDULAS  FALSAS  VIA  FACEBOOK.  CONHECIMENTO  DO
CONFLITO NEGATIVO PARA FIXAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE (PRM-
NOVO HAMBURGO/RS).  1.  Trata-se de inquérito  policial,  instaurado a partir  de notícia-crime
anônima, realizada no dia 11-09-2017, perante a Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR,
pelo disque-denúncia do SIGEPOL, por pessoa que não quis se identificar. 1.1. A notícia-crime
narra, em síntese, o seguinte: (i) a pessoa noticiante teria tido conhecimento de que um terceiro
vendia cédulas falsas; (ii) ingressou no Facebook e constatou que o perfil de 'Bruna Ferreira', com
uma mulher de costas, que seria de Caxias do Sul/RS, oferecia cédulas; (iii) este perfil indicava a
linha 51 99****-71** para contato; (iv) em contato pelo Whatsapp, a pessoa disse que vendia todos
os tipos de cédulas falsas e mandou uma tabela de valores para venda e que o dinheiro deveria
ser depositado numa conta bancária vinculada à CEF, em nome de M.J. P. de O. 1.2. A pessoa
que abriu a referida conta poupança 013-00*****81-4, da Agência 1150 da CEF, residente em Três
Coroas/RS,  compareceu  em  sede  policial;  informou  em  depoimento  que:  'atualmente  está
aposentada por invalidez; QUE sobre sua condição de representante legal na conta poupança
0*****-4 da Agência 1150 da CEF, de titularidade de M.J.P. de O., diz que a conta pertence a seu
filho e  a  abriu  quando ele  ainda  era menor  de  idade,  provavelmente em 2004 não sabendo
precisar; QUE abriu esta conta poupança para ir depositando valores para seu filho; QUE não se
recorda de ter utilizado a conta para saques ou depósito de terceiros;  QUE a declarante não
conhece ninguém que forneça ou comercialize cédulas falsas.'  1.3.  O titular da referida conta
poupança, residente em Três Coroas/RS, compareceu em sede policial; declarou em depoimento
que: 'atualmente trabalha como vendedor de um atacado do ramo de alimentos; QUE sobre os
fatos em apuração confirma que é titular da conta na agência 1150-013- 0*****81-4 da CEF; QUE
esta conta foi aberta por sua mãe quando o declarante ainda era menor de idade; QUE não
possui o cartão bancário da referida conta; QUE em razão da rescisão de contrato do emprego
anterior necessitou atualizar a conta para depósito do FGTS; QUE foi até a CEF e converteu
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somente para seu nome, sem procurador; QUE atualmente está esperando a remessa de um
novo cartão bancário; QUE até então não realizava movimentações na referida conta; QUE sobre
os fatos em apuração diz que não disponibilizou sua conta para nenhuma pessoa no tocante ao
comércio  de  cédulas  falsas  pela  internet;  QUE  não  conhece  BRUNA  FERREIRA;  QUE
desconhece quem seja o proprietário da linha (51) 99***.**17; QUE não conhece a pessoa de A.
G.; QUE não sabe explicar os motivos pelo qual o número de sua conta foi disponibilizado para o
comercio de cédulas falsas; QUE não conhece ninguém que comercialize cédulas falsas; QUE
nunca  comercializou  ou  tentou  comercializar  cédulas  falsas  através  da  internet'.  1.6.  A
Procuradora da República oficiante na PRM- Caxias do Sul/RS promoveu o declínio de atribuições
para a Procuradoria da República em Novo Hamburgo/RS, com os seguintes fundamentos: (1) a
PRM de Novo Hamburgo/RS abrange a cidade de Três Coroas/RS, Município da agência da CEF
que mantém a conta e residência do titular. (2) Após deferimento de quebra de sigilo bancário da
referida conta, foras constatadas pequenas movimentações e depósitos de e 100, 150, 200 reais,
até 1.000,00 reais, o que indicaria que provavelmente está sendo utilizada por criminosos para
receber dinheiro proveniente da venda de notas falsas. 1.7. O Procurador oficiante na PRM - Novo
Hamburgo/RS suscitou conflito negativo de atribuição sob os seguintes fundamentos: (1) o Juízo
Federal  da  5º  Vara  Federal  de  Caxias  do  Sul/RS foi  provocado a se  manifestar  em medida
cautelar de quebra de sigilo bancário, o que torna este juízo federal prevento para conhecer do
caso (art. 83, CPP); (2) a simples existência de movimentações bancárias recorrentes na conta de
M.J. P. de O., por si só, não parece suficiente neste momento para justificar a investigação nesta
PRM; não se sabe nem ao menos se o perfil de Facebook de "Bruna Ferreira" efetivamente existe;
e se existe, quais os dados de identificação de acesso, de titularidade, etc; não se sabe se existe
uma conta  de  Whatsapp com a  linha  mencionada,  quem a criou  e  quando,  por  exemplo.  2.
Revisão (art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93). 2.1. No caso, considerando os depoimentos colhidos,
tanto da pessoa responsável pela abertura da conta (mãe), quanto de seu titular (filho), são os
indícios  de  que,  por  se  tratar  de  uma  conta  antiga,  aberta  há  mais  de  15  anos  e  sem
movimentações constantes. Há fortes indícios de que a conta está sendo utilizada por criminosos
para recebimento de valores oriundos de suposta venda de cédulas falsas. Frise-se que o titular
informou em sede policial que nem o cartão da referida conta possui, tendo atualizado a conta
para  depósito  de  FGTS.  2.2.  Igualmente,  a  pessoa  A.G.,  que  consta  como  titular  da  linha
telefônica utilizada para negociar as cédulas, afirmou não conhecer M.J. P. de O. e desconhecer
os fatos de comércio de notas falsas. 2.3. Contudo, em que pese não haver elementos concretos
que indiquem que a comercialização das cédulas falsas teria ocorrido em Três Coroas/RS, a conta
bancária  utilizada  com indícios  de  recebimento  de  valores  da  comercialização  de  cédulas  é
mantida  em agência  da  CEF  em Três  Coroas/RS,  já  que  os  elementos  colhidos  até  agora
permitem afirmar que a conta mantida junto à agência da CEF no referido município está sendo
utilizada pelos criminosos, mesmo não havendo provas concretas do envolvimento do titular. 2.4.
Ademais, importante ressaltar que a notícia-crime foi feita por pessoa que não quis identificar, com
base em informações contidas em perfil  da rede social  Facebook que possivelmente é falso.
Ademais,  o prefixo do telefone dado como contato do comerciante das cédulas falsas possui
prefixo de Porto Alegre/RS, o que possivelmente se tratar de telefone clonado. 2.5. Registre-se,
por oportuno, que a atribuição para continuidade das apurações poderá ser alterada, caso surjam
novos  elementos  após  o  aprofundamento  das  investigações.  2.6.  Conhecimento  do  conflito
negativo de atribuição para fixar a atribuição da Procuradora da República suscitante, oficiante na
PRM-Novo Hamburgo/RS, para prosseguir nas investigações. 

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

198. Expediente: JFRS/POA-5025049-
77.2022.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 3721/2022 Origem:  GABPR27-RGM  -
RICARDO GRALHA MASSIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Conflito negativo de atribuição. Contrabando de cigarros. Possível envolvimento
de organização criminosa. Possível conexão com investigação realizada no âmbito da Operação
Canoeiros.  Atribuição  do  Ofício  pertencente  ao  Núcleo  Criminal  Especializado.  Precedente  2ª
CCR. Atribuição do suscitado.
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Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a).

199. Expediente: 1.14.000.001664/2022-69 - Eletrônico Voto: 3585/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL (CP, ART. 140, § 3º).
REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). DECISÃO DO STF
EQUIPARANDO O CRIME DE INJÚRIA RACIAL (CP, ART. 140, § 3º) AO CRIME DE RACISMO
(LEI  Nº  7.716/89,  art.  20,  §2º).  CRIME  PRATICADO  EM  REDE  DE  AMPLO  ACESSO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de notícia de fato,  autuada inicialmente pelo Ministério Público da
Bahia ' MP/BA para apurar a possível prática dos crimes de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), por
meio  da  rede  social  Instagram.  1.1  Segundo  consta,  o  representante,  ao  comentar  em uma
postagem na citada rede social, recebeu resposta em que uma usuária pronunciou os seguintes
dizeres 'Seu preto escroto! Acabou a brincadeira! Não tem mais dinheiro público pra cultura inútil
igual a que você fabrica. LIXO SOCIAL é o que você representa'. 1.2 A Promotora de Justiça
oficiante no MPE/BA promoveu o declínio de atribuições ao MPF; ressaltou que, após pesquisas,
o Núcleo de Combates aos Crimes Cibernéticos constatou que os endereços de protocolo de
internet  utilizado  nos  perfis  investigados,  encontram-se  vinculados  a  Operadora  de  Conexão
Internet, supostamente, sediadas em Portugal, tendo o referido núcleo indicado, inclusive, adoção
de providências de Cooperação Jurídica Internacional. 1.3 Ao receber os autos, o Procurador da
República oficiante suscitou conflito de atribuições; destacou que 'não existindo convenção ou
tratado  internacional  por  meio  do  qual  o  Brasil  tenha  assumido  o  compromisso  de  reprimir
criminalmente a injúria racial, não há de se falar em atribuição quanto a este órgão ministerial'.
Fundamentou, ainda, seu argumento no Enunciado n. 85 da 2ª CCR. 1.4. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32)  2.  O  Eg.  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  HC
154.248/DF, de 28/10/2021, definiu, por maioria, que o crime de injúria racial (CP, art. 140, §3º)
deve ser equiparado ao crime de racismo (Lei 7.716/1989), afirmando que 'em ambos os casos,
há o emprego de elementos discriminatórios baseados naquilo que sócio-politicamente constitui
raça  (não  genético  ou  biologicamente),  para  a  violação,  o  ataque,  a  supressão  de  direitos
fundamentais  do  ofendido.  (...)  A  diferença,  desse  modo,  é  meramente  topológica,  logo,
insuficiente para sustentar a equivocada conclusão de que injúria racial não configura racismo'.
2.1 Firmou-se, assim, o entendimento de que a Lei nº 7.716/89 não estabelece um rol taxativo das
figuras típicas entendidas como racismo, sendo a injúria racial mais um delito inserido no contexto
do que se entende por racismo, configurando, portanto, crime imprescritível, inafiançável e sujeito
à pena de reclusão. 2.2 Assim,  considerando a equiparação dos referidos crimes, entendidos
como da mesma espécie, é de se reconhecer que a competência para o julgamento da ação
penal seguirá no mesmo sentido. 2.3 A Lei nº 7.716/89 não dispõe sobre competência para julgar
os crimes nela previstos. No caso, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, a prevê compete
à Justiça Federal processar e julgar os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.
2.4 No caso, verifica-se o cometimento de crime por meio eletrônico (rede social Instagram), cujo
acesso se dá além das fronteiras do território nacional e que se refere à infração penal prevista na
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da
qual o Brasil é signatário. Logo, preenchidos os requisitos previstos no art. 109, inciso V, da CF, a
competência  do caso é da Justiça Federal.  Em decorrência,  a atribuição é do MPF.  2.5  Não
configuração  do  conflito  de  atribuições.  Atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:  1.14.000.002563/2021-24,  839ª
sessão, 21-02-2022, unânime. 2.6 Não homologação do declínio de atribuições 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 n° 03 do CIMPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não configuração do
conflito de atribuições e pela atribuição do Ministério Público Federal para o prosseguimento da
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).
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200. Expediente: 1.34.001.010606/2021-42 - Eletrônico Voto: 3573/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATRIBUIÇÃO DO LOCAL NO QUAL O DOCUMENTO INIDÔNEO FOI
APRESENTADO. CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO PARA FIXAR A ATRIBUIÇÃO DA
PROCURADORA SUSCITANTE (PRM - RIBEIRÃO PRETO/SP). 1. Trata-se de notícia de fato,
autuada pela PR/SP a partir de do envio dos Processos nº 464 e nº 465 pelo Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP, noticiando a possível prática de uso de documento
falso (art. 304 do CP). 1.2. Consta dos autos que, no dia 14-06-2021, J. C. C compareceu à sede
regional do IPEM/SP em Ribeirão Preto/SP para atestar os certificados de verificação de veículo
tanque emitidos em nome da empresa A. R. T -ME. No entanto, o Delegado Regional do IPEM/SP
em Ribeirão Preto constatou indícios de falsidade da cópia dos certificados apresentados e então,
apreendeu os documentos e lavrou o Auto de Infração. 1.3. O Procurador oficiante na PR/SP
promoveu o declínio de atribuição para a PRM - Ribeirão Preto/SP, por entender que a atribuição
para prosseguir nas investigações é do membro oficiante do local onde o documento falso foi
apresentado e lavrado o Auto de Infração, nos termos do art. 70 do CPP. 1.4. A Procuradora da
República oficiante  na PRM -  Ribeirão Preto/SP,  por  sua vez,  declinou de sua atribuição em
observância ao art.  72 do CPP, entendeu que a atribuição para investigação é do local  onde
ocorreu  a  falsificação  do  documento.  Contudo,  como  não  se  tem conhecimento  do  local  da
falsificação, nos termos do art. 72 do CPP, a competência é determinada pelo local do domicílio do
réu. E no caso, a sede da empresa A. R. T ' ME situa-se em Ourinhos/SP. Assim, encaminhou os
autos à PRM - Ourinhos/SP. 1.5. Na sequência, o Procurador oficiante na PRM - Ourinhos/SP
entendeu que o crime apurado é o uso de documento falso (art. 304 do CP), haja vista a ausência
de indícios de falsidade atribuída a J. C. C, que apresentou os documentos na sede regional do
IPEM em Ribeirão Preto/SP. Assim, nos termos da Súmula nº 546/STJ, a atribuição para análise
do feito é da PRM - Ribeirão Preto/SP, local no qual os documentos falsos foram apresentados.
1.6. A Procuradora oficiante na PRM - Ribeirão Preto/SP suscitou o conflito negativo de atribuição
por entender que a atribuição é da PRM - Ourinhos/SP, uma vez que o crime apurado é o de
falsificação  de  documento  ou  falsidade  ideológica  (art.  297  e  299  do  CP).  Sendo  assim,  a
atribuição é do local do domicílio do réu, que no caso é a sede da empresa A. R. T ' ME, em
Ourinhos/SP. 2. Revisão (art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93) 2.1. Nos termos do art. 70 do CPP, a
competência é, em regra, definida pelo local da infração. No caso em análise, o documento com
indícios de falsidade foi  apresentado na sede regional do IPEM em Ribeirão Preto/RS. Neste
local, o Delegado Regional constatou a falsidade da cópia do certificado de verificação de veículo
apresentado por J. C. C., efetuou a apreensão do documento e lavrou o Auto de Infração. 2.2. O
domicílio do réu é regra subsidiária de competência. Ademais, caso se fixasse a atribuição da
PRM  de  Ourinhos/RS,  local  da  sede  da  empresa,  todos  os  atos  de  investigação  seriam
deprecados para PRM Ribeirão Preto, local no qual os documentos falsos foram apresentados.
2.3. De outra parte, em princípio, neste momento, não é possível imputar a falsificação a J. C. C.,
o que demanda a efetivação de diligências preliminares para confirmar a autoria do crime de
falsificação. Caso se confirme que J. C. C. falsificou o documento, o crime do uso de documento
falso será post  factum impunível.  Dessa forma, a atribuição para continuidade das apurações
pode  ser  alterada  com  o  aprofundamento  das  investigações.  2.4.  Conhecimento  do  conflito
negativo de atribuição para fixar a atribuição da Procuradora da República suscitante, oficiante na
PRM - Ribeirão Preto/SP, para prosseguir nas investigações.

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

201. Expediente: JF/CZS-1001307-53.2022.4.01.3001-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3335/2022 Origem:  GABPR2-FJP  -
FERNANDO JOSE PIAZENSKI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  RETENÇÃO
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INDEVIDA DO CARTÃO BANCÁRIO DE INDÍGENAS POR COMERCIANTES DA CIDADE DE
FEIJÓ/AC.  FATOS EMERGIRAM NA OPERAÇÃO TOTOMIDE.  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
FATOS  QUE  ATINGEM  A  COLETIVIDADE  INDÍGENA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MPF.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1.Trata-se de Inquérito Policial, instaurado
para apurar a suposta prática de apropriação indébita (art. 168, caput do CP) dentre outros crimes
correlacionados atribuídos a três comerciantes na cidade de Feijó/AC, por reterem indevidamente
cartão bancário  de indígenas.  1.2.  Os comerciantes vendiam mercadorias superfaturadas aos
indígenas  e  como  garantia  do  pagamento,  os  índios  deixavam  seus  cartões  na  posse  dos
comerciantes, que sacavam o valor integral dos proventos/benefício. Os indígenas entregavam os
respectivos cartões aos comerciantes, confiando na boa-fé destes, haja vista que costumavam ir à
cidade  de  Feijó  a  cada  dois  meses.  1.3.  Contudo,  os  comerciantes,  na  posse  dos  cartões
magnéticos  dos  indígenas,  sacavam  integralmente  os  proventos/benefício.  1.4.  Os  fatos
emergiram a partir do cumprimento de diligências no bojo do IPL nº 2021.0047333, Operação
Totomide, que investigou a prática criminosa de comerciantes na cidade de Feijó/AC que retinham
cartões  e  benefícios  previdenciários  de  indígenas  da  etnia  Kulina,  valendo-se  de  sua
vulnerabilidade. 1.5. Nestes autos, foram investigados 03 comerciantes na cidade de Feijó/AC que
não foram alvos  da Operação  Totomide.  1.6.  O Procurador  oficiante  promoveu o  declínio  de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual sob os seguintes argumentos: (i) ausência de
lesão a direito da coletividade indígena ou disputa sobre direitos indígenas, 'mas tão somente
interesses patrimoniais e específicos de alguns indígenas' que entregaram seus cartões bancários
aos comerciantes  e  (ii)  as  vítimas são  indígenas integrados à sociedade e no  exercício  dos
direitos civis. 2. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 2.1. Na Operação
Tototmide, constatou-se uma prática reiterada e indevida por parte dos comerciantes de Feijó/AC
desde 2018, consistente na retenção do cartão bancários/previdenciários de indígenas da etnia
Kulina como 'garantia' do pagamento das mercadorias adquiridas pelos índios. 2.2. No entanto, ao
reter o cartão bancário, os comerciantes sacavam a integralidade dos proventos/benefício, sem
que correspondesse efetivamente à dívida adquirida pelo índio no aludido comércio. 2.3. Nesta
investigação,  verificou-se  o  mesmo  modus  operandi,  as  diligências  até  então  efetivadas
comprovaram que os três comerciantes estavam na posse indevida dos cartões bancários de
alguns  indígenas  e  além  dos  saques,  também  imprimiam  os  extratos  bancários,  ou  seja,
acompanhavam a movimentação dos recursos da conta do indígena. 2.4. Acrescente-se, ainda,
que a dívida do indígena é anotada apenas pelo comerciante, sem que haja assinatura do índio, o
que dá margem à inclusão de mercadorias não adquiridas. 2.5. Dessa forma, a suposta dívida do
indígena  com os  comerciantes  só  aumentava,  sem perspectiva  de  quitá-la.  2.6.  Observa-se,
portanto,  que  o  crime  investigado,  ocorrido  de  forma  reiterada  no  período  de  2020  a  2021,
ultrapassa  o  interesse  particular,  afetando  interesse  da  comunidade  indígena,  diante  da
quantidade de índios já afetados pela mesma prática criminosa (fatos apurados na Operação
Totomide). 2.7. Destaque-se, ainda, que em março de 2022, foi deflagrada a Operação Alarma,
que  apura  quadrilha  na  cidade  de  Feijó/AC  que  retém  indevidamente  cartão  magnético  e
benefícios previdenciários de indígenas das etnias Kulina e Kaxinawás, como ocorreu na presente
investigação. 2.8. Os investigados se utilizam da vulnerabilidade e da condição étnica das vítimas
para obter a posse do cartão bancário, considerando a reduzida quantidade de estabelecimentos
comerciais em Feijó/AC e o fato dos índios irem à cidade a cada dois/três meses. 2.9. Ressalte-
se, ainda, que em diligências efetivadas no local, alguns indígenas temeram revelar os fatos aqui
investigados por se sentirem ameaçados pelos comerciantes, fato corroborado pelo depoimento
de  uma  das  vítimas:  "(")  que  deixou  seu  cartão  com  o  investigado,  sob  pena  de  fornecer
mercadoria para vítima; Que o investigado passou a usar o cartão da vítima para sacar dinheiro
da vítima sem a permissão deste declarante; (") Que no dia 22-02-2021, o conduzido foi ao barco
em que o declarante estava e pegou quase que a força o cartão do declarante, dizendo que este
devia muito no comércio (") estava com o cartão do declarante há mais de cinco anos." 2.10.
Desse modo, os investigados ao reterem os cartões bancários, controlam e restringem o exercício
dos direitos dos índios,  impedindo-os a livre aquisição de alimentos e medicamentos.  2.11.  A
prática sistemática e reiterada dos investigados vai além da lesão patrimonial aos indígenas, na
medida em que se aproveitam da vulnerabilidade dos índios para prática dos crimes. Logo, há
submissão dos índios em relação aos investigados. 2.12. Diante da ofensa à coletividade do povo
indígena, o Ministério Público Federal detém atribuição para apurar os fatos nos termos do art.
109, XI da CF. Precedente da 2ª CCR: NF 1.00.000.002612/2011-42; 555ª Sessão de Revisão de
27-02-2012. 2.13. Destaque-se, ainda, que o inquérito policial que deflagrou a Operação Totomide
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tramita  na  PRM  -  Cruzeiro  do  Sul/AC.  2.14.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuição.
Devolução dos autos à origem para prosseguir nas apurações, facultando-se ao Procurador da
República oficiante, se assim entender que, com fundamento em sua independência funcional,
requeira a designação de outro membro para tanto, em analogia ao Enunciado n° 03 do Conselho
Institucional do Ministério Público Federal. 

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

202. Expediente: 1.34.001.006110/2022-55 - Eletrônico Voto: 3717/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  FATO  PRATICADO  POR  INSTITUIÇÃO
PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. ATIVIDADE SUJEITA
À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II.
ENUNCIADO Nº 97. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de Notícia
de Fato, autuada inicialmente para apurar suposto uso criminoso do Brasão da República pelos
administradores de instituição privada de ensino superior;  os fatos foram apurados na NF nº
1.34.012.000225/2022-15, no qual foi proferida promoção de arquivamento já homologada pelo
Poder Judiciário. Em resposta a ofício enviado pelo MPF na NF nº 1.34.012.000225/2022-15, o
Ministério da Educação informou que a instituição investigada não é instituição de ensino superior;
e,  portanto,  não  é  autorizada  a  ofertar  cursos  superiores  que  concedam  titulação.  1.1  O
Procurador da República promoveu o declínio de atribuição nos seguintes termos: 'Em relação
aos possíveis danos aos consumidores, o signatário, de acordo com a atual divisão de tarefas da
PR/SP,  não  possui  atribuição.  Em relação  ao possível  crime de estelionato em desfavor  dos
alunos do instituto, a atribuição é do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo em vista
que  o  estelionato,  crime  contra  o  patrimônio,  foi  supostamente  praticado  em  desfavor  de
particulares,  não  havendo  dano  direto  a  bens  e  interesses  da  União,  conforme  exige  a
jurisprudência do STF para firmar a competência da Justiça Federal'. 2. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 2.1 Ofensa direta a serviços ou interesses da União.
Isso  porque,  de  acordo  com o  art.  16,  inciso  II,  da  Lei  nº  9.394/96  (Diretrizes  e  Bases  da
Educação), as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o
Sistema  Federal  de  Ensino.  2.2  Assim,  eventual  irregularidade  em seu  funcionamento  ou  na
consequente emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais do
que  uma  mera  atividade  de  gestão  de  instituição  de  ensino,  refere-se  ao  próprio  direito  à
educação.  2.3  Portanto,  cuidando-se de atividade,  pela  sua  natureza,  longa  manus do poder
delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino superior fixado pelo Conselho Federal de
Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal. 2.4 Enunciado n° 97 da 2ª Câmara: 'É de
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  penal  de  crimes  praticados  contra  o
funcionamento  de  instituição  privada  de  ensino  superior  ou  na  emissão  de  certificado  de
conclusão  de  curso  de  graduação/pós-graduação.'  Aprovado  na  179ª  Sessão  Virtual  de
Coordenação, de 27/04/2020. 3. Não homologação do declínio de atribuições 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 n° 03 do CIMPF.

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).

203. Expediente: JF-DF-1015762-87.2022.4.01.3400-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3719/2022 Origem: GABPR30-MCA - MIRELLA
DE CARVALHO AGUIAR

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

Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar possível crime de uso de documento falso
(CP, art. 304). Consta que, E.R.F., técnico administrativo do Conselho Federal de Enfermagem,
apresentou atestados médicos falsos ao órgão para se afastar  do trabalho.  O Procurador da
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República  oficiante,  divergindo  do  posicionamento  da  autoridade  policial,  promoveu  o
arquivamento  dos  autos  com  base  na  impossibilidade  de  realizar  perícia  grafotécnica  nos
atestados  supostamente  falsos.  O  Juízo  Federal  manifestou  discordância,  com  os  seguintes
fundamentos:  (1)  conquanto  realmente  não  tenha  sido  possível  a  realização  de  perícia
grafotécnica nos documentos por estarem apenas em meio digital, sem seu original físico, existem
outros elementos nos autos que apontam para a falsidade dos documentos; (2) o hospital no qual
o investigado teria sido atendido informou que não consta registro de atendimento do mesmo nas
datas discriminadas nos atestados e o papel timbrado apresentado não corresponde ao padrão
adotado  pelo  hospital;  (c)  o  médico  que  consta  como  signatário  dos  atestados  informou  no
processo administrativo  disciplinar  e  em depoimento  à  autoridade policial  que não  atendeu o
investigado nos 'dias 19/05/2021 e 24/05/2021; não reconhece como sendo sua a rubrica aposta
nos atestados médicos de fls. 392-393 destes autos; nunca atendeu no Hospital Santa Helena'.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De fato, como bem apontado
pelo  Juízo  Federal,  há  outros  elementos  de  prova  que  permitem concluir  pela  falsidade  dos
atestados utilizados pelo investigado. Neste sentido, a perícia grafotécnica não é essencial para a
confirmação da falsidade do documento. Com efeito, a falsidade dos atestados médicos usados
pelo investigado pode ser obtida por outros meios de prova (a informação do Hospital de não ter
registro de atendimento; os depoimentos do médico etc). Não homologação do arquivamento e
devolução  dos autos  ao  ofício  originário  para atuar  no caso,  facultando-se ao Procurador  da
República oficiante, se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional,
requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho
Institucional do Ministério Público Federal.

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

204. Expediente: 1.25.002.000905/2022-59 - Eletrônico Voto: 3614/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para
apurar possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). No dia no dia 03-12-2021, por
volta  das  17:00  h,  durante  operação  de  fiscalização  na  ÁREA URBANA no  Município  de
CASCAVEL/PR, zona secundária do território aduaneiro, quando abordaram ônibus de turismo e
encontraram em posse do passageiro  E.  M.  V.  as seguintes mercadorias estrangeiras sem a
devida documentação de regularidade na importação: 12 garrafas de vinho, 3 frascos de perfume,
4 carrinhos de brinquedo, 1 jaqueta e 1 roteador wi-fi.  Tributos iludidos no valor R$ 1.256,48.
Manifestação  do  MPF  pelo  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.
Revisão de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância'  no Enunciado nº 49
desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da
ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que o investigado possui
outra autuação por fato similar, ocorrido em 2018, mas que não consta informação do valor do
tributo  iludido  correspondente.  Desse  modo,  considerando  a  quantidade  e  qualidade  das
mercadorias ora apreendidas, necessária a informação a respeito também da autuação anterior,
com valores,  quantidade  e  qualidade  das  mercadorias  apreendidas  e  o  montante  do  tributo
devido, de modo a permitir a análise concreta da situação. Não homologação do arquivamento e
devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  que  informe  os  dados  da  autuação  anterior
(quantidade, qualidade e valores).

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

205. Expediente: 1.25.005.000660/2022-30 - Eletrônico Voto: 3713/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

137/171



ATA DA 857ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00353048/2022

Ementa: Notícia de Fato. Crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral. Impedir ou restringir o exercício
de direitos políticos da mulher. Promoção de arquivamento. Existência de indícios da prática de
crime. Arquivamento prematuro. Não homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
A advogada Dra. Bianca Gonçalves e Silva, OAB/DF Nº 23.097, integrante do Observatório de
Violência Política contra a Mulher, acompanhou o julgamento do processo.

206. Expediente: 1.29.000.003012/2022-36 - Eletrônico Voto: 3698/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (art.
334 do CP) por parte de A. S. V., e A. I. A. Em 26-11-2021, na BR-153, no Município de Aceguá-
RS, a Polícia Civil, em trabalho de verificação de bagagem, vistoriou o veículo dos investigados,
ocasião  na  qual  logrou  encontrar  mercadorias  de  origem  estrangeira  desprovidas  de
documentação comprobatória de sua introdução regular no país (03 aparelhos de ar-condicionado
p/ casa Brize 12.000BTUS, origem estrangeira; 03 aparelhos de ar-condicionado p/ casa Brize
9.000BTUS, origem estrangeira); as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 8.662,02;
tributos federais (II + IPI) iludidos: R$ 4.331,01. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância; ressaltou que o investigado A. S.
V., possui registro de outra apreensão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com
relação a investigada A. I. A., não se verifica reiteração delitiva, motivo pelo qual cabe homologar
o arquivamento dos autos, com base no Enunciado 49 desta 2ª CCR. Quanto ao investigado A. S.
V., verifica-se outra autuação em 27-05-2017, cujo valor das mercadorias totalizaram R$ 8.159,52,
sendo os impostos devidos no montante de R$ 4.079,76. De um lado, o valor dos tributos iludidos
está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro
lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância
penal. No caso, conforme já destacado, o investigado registra outra autuação anterior nos últimos
cinco anos, o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal,
mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante do
crime, e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância.  Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Não  homologação  do
arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao
Procurador  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

207. Expediente: 1.29.000.003574/2022-80 - Eletrônico Voto: 3691/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato,  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  para  apurar
possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). No dia 06-12-2021, no KM 480, no
Município de Rosário do Sul/RS, durante a fiscalização de agentes da Polícia Rodoviária, foram
encontradas,  no  interior  de  veículo,  sob  responsabilidade  de  A.E.G.  e  F.R.P.G.,  as  seguintes
mercadorias  estrangeiras  sem  a  devida  documentação  de  regularidade  na  importação:  40
unidades  bala  (doces)  Cavendish  e  Harvey  200g;  4  unidades  biscoito  Jacobsens  400g;  30
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unidades biscoito Jacobsens 150g; 5 unidades chocolate Milka 300g; 15 unidades chá granulado
400g;  6  unidades  doce  de  leite  Conaprole;  75  unidades  queijo  ralado  1kg;  10  unidades
champagne Keos 375ml; 6 unidades champagne Aviva 750ml; 122kg queijo peça; 3 unidades rum
Bacardi Anejo 750ml; 5 unidades licor Tukom Jack 750ml; 6 unidades licor Sheridans 700ml; 1
unidade gim Tanqueray 750ml; 2 unidades gim Gibsons 700ml; 1 unidade licor Amarula 750ml; 1
litro uisque Jack Daniels apple; e 3 litros uisque Ballantines; 6 unidades doce de leite Conaprole;
75 unidades queijo  ralado 1kg e 122 kg queijo  peça.  Tributos iludidos no valor  R$ 2.687,11.
Manifestação  do  MPF  pelo  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.
Revisão de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância'  no Enunciado nº 49
desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da
ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que os investigados
possuem outra autuação (tributos devidos: R$ 12.966,03) por conduta ilícita igual nos últimos 05
anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como
destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00.
Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência  de lesão ao bem jurídico
protegido. Não aplicação do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado
nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta
formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$  20.000,00,  ressalvada  a  reiteração  na  mesma
modalidade  criminosa,  ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de
Coordenação, de 07.05.2018)'.  Não homologação do arquivamento e devolução dos autos ao
ofício originário para atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim
entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro  para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério
Público Federal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

208. Expediente: JF-ATM-1002577-25.2022.4.01.3903-
IP - Eletrônico 

Voto: 3575/2022 Origem:  GABPRM3-GBNF  -
GILBERTO BATISTA NAVES FILHO

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

Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar homicídio de não indígena, supostamente
praticado por indígenas, ocorrido na Terra Indígena Trincheira Bacajá. Após denúncia anônima do
homicídio, no dia 16-07-2022, foi realizada diligência conjunta entre Polícia Federal, agentes da
FUNAI e da Polícia Rodoviária Federal na terra indígena, local em que supostamente ocorreu o
homicídio,  para aferir  a  ocorrência  do crime,  motivação e o  local  que  estava  o corpo.  Nesta
diligência, os agentes federais se reuniram com a liderança dos indígenas da localidade e foi
elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 756878/2002, da qual destaco o seguinte trecho:
'Com a reunião um dos indígenas que se identificou como pai de criação da índia que motivou a
ida do homem branco (J.) até a tribo explanou o que aconteceu, sendo que o indígena não falava
português e a mensagem foi traduzida por um intérprete. O suposto padrasto da índia disse que o
homem branco (supostamente J.) foi até a tribo indígena, roubou a índia e a levou para fora da
tribo,  a  princípio,  para  a  cidade  de  Anapú.  Posteriormente,  descobriram onde a índia  estava
vivendo com J., foram até o local e trouxeram a índia novamente para tribo. O nacional afirmou
que essa retirada da índia não aconteceu só uma vez, que ocorreu uma segunda vez e que
inclusive na segunda, J., furtou uma moto para tentar fugir com a índia. No entanto, na fuga, J. foi
contido e foi possível impedir que levasse a índia da tribo e novamente advertido que a presença
dele na área indígena não era bem vinda. Não bastando, J. retornou pela terceira vez ao local na
tentativa de levar novamente a índia. Porém foi contido pelos índios. Ademais, foi perguntado para
os índios o que aconteceu após essa terceira tentativa, mas os índios desconversaram e disseram
que J. tinha sumido. Após um tempo de conversa, os índios falaram que J. foi morto. No entanto,
não informaram quem foi o autor do homicídio.' A Autoridade Policial, em seu relatório, concluiu
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que o homicídio, apesar de ocorrido em terras indígenas, teve como motivação a desaprovação
dos indígenas do relacionamento amoroso mantido entre a vítima e uma índia da aldeia, portanto,
sem qualquer relação com direitos indígenas.  O Procurador oficiante  promoveu o declínio  de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual sob os seguintes fundamentos:  (1) o fato
narrado  não  envolve  direitos  indígenas  coletivamente  considerados  para  fixar  a  competência
federal; (2) trata-se de crime comum, supostamente praticado por indígena contra não indígena,
motivado pela insatisfação dos indígenas com relacionamento amoroso da vítima com uma índia
da aldeia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se, a partir dos
elementos constantes dos autos,  que o homicídio,  embora ocorrido em terras indígenas,  tem
como motivação subjetiva a insatisfação dos indígenas do local com o relacionamento amoroso
entre uma índia da aldeia e a vítima (não indígena). Dessa forma, da narrativa dos fatos, não foi
possível constatar que o crime em questão envolva a cultura indígena ou disputas de interesses
referentes à comunidade indígena. Hipótese que não se enquadra na regra do art. 109, inciso XI,
da  CF  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  MPF.
Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

209. Expediente: JF-SE-0801970-36.2020.4.05.8500-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3662/2022 Origem:  GABPR11-JRSA  -  JOSE
ROMULO SILVA ALMEIDA

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

Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato (CP,
art. 171). A noticiante relata que pessoa não identificada abriu conta-corrente em seu nome na
Caixa Econômica Federal, utilizando-se de documentos falsos; houve contratação de empréstimo
consignado junto a instituições financeiras privadas, em seu nome, porém sem a sua anuência,
com descontos no benefício percebido junto ao INSS. Oficiada, a CEF informou ser impossível o
fornecimento das imagens captadas no ato da abertura da conta, ocorrida em 09/11/2017, pois as
gravações permanecem arquivadas por um período inferior a 60 dias; que não foram identificados
prejuízos, porque não houve concessão de crédito para a titular da conta. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O uso de documentos público e particular falso (carteira
de identidade e fatura da Deso) perante a Caixa Econômica Federal (crime previsto no art. 304
combinado com os arts. 297 e 298 do CP) é absorvido pelos estelionatos pois, de acordo com a
Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, 'Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidade lesiva, é por este absorvido.' A conta aberta na CEF com uso de documentos falsos
foi  o  meio  para  acesso  aos  empréstimos  concedidos  pelas  instituições  financeiras  privadas.
Prejuízo suportado unicamente por instituição privada e particular. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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).

210. Expediente: 1.11.000.000764/2022-80 - Eletrônico Voto: 3690/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de manifestação feita através do DIGI-DENÚNCIA. A
representante  narra  o  seguinte  fato:  trabalha  como  diarista  em  dois  apartamentos  de  um
condomínio;  verificou  alguns  problemas  nos  imóveis  e  que,  por  isso,  teria  tirado  fotos  para
informar aos proprietários;  vem sofrendo ameaças e assédio moral  por parte de terceiros;  foi
impedida de entrar no seu local de trabalho e xingada de 'puta'. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33). Trata-se de fatos praticados por particular em face de particular. Caso em que
não existe lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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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).

211. Expediente: 1.15.000.000397/2022-75 - Eletrônico Voto: 3528/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada para apurar a suposta prática de crime de previsto no art.
2441-A da Lei nº 8.069/90. A notícia foi instaurada a partir de representação sigilosa noticiando
que o usuário denominado 'HDa$Magora' postou um anúncio, no dia 14-02-2022, na sala de bate
papo da UOL, ofereceu R$ 700 para a representante para praticar atos sexuais com seu sobrinho
de 01 ano de idade e com ele para satisfazer sua própria lascívia. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, haja vista a ausência
de  transmissão  de  conteúdo  de  pornografia  infantil  pela  internet.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Cabimento do Enunciado 50 desta 2ª CCR: 'O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  somente por este
motivo,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para a  persecução penal.  A mensagem foi
postada em bate papo fechado. Suposta submissão de menor à exploração sexual. Inexistência
de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Ausência de 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).

212. Expediente: 1.16.000.003410/2022-19 - Eletrônico Voto: 3711/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, autuada a partir de manifestação encaminhada através da Sala de
Atendimento ao Cidadão, na qual a noticiante comunica que seu filho, de 10 anos de idade, teria
sido estuprado pelo genitor da criança. A Procuradora oficiante promoveu o declínio dos autos
ante  a  ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas, como estabelece o art. 109, IV da CF. Recurso da noticiante.
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).

213. Expediente: 1.22.001.000089/2022-03 - Eletrônico Voto: 3732/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF. O noticiante narra, em síntese, o seguinte: usurpação de terras
públicas pertencentes à Rede Ferroviária Federal (RFFSA) para fins comerciais/empresariais no
Município  de Coronel  Pacheco/MG. Oficiada,  a Superintendência  do Patrimônio  da União em
Minas Gerais (SPU) informou o seguinte: (I) a área objeto da denúncia caracteriza-se por ser um
antigo  leito  ferroviário;  (II)  atualmente  se  qualifica  como  'estrada/rua-logradouro  público'
parcialmente ocupado por  particulares;  (III)  o  referido  bem foi  vendido  pela  então RFFSA ao
Município de Coronel Pacheco/MG em 1999; (IV) em razão do inadimplemento na obrigação de
pagar, a RFFSA ajuizou ação judicial de cobrança; (V) o imóvel em questão não pertence à União.
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Acompanham os esclarecimentos prestados pela SPU a Escritura Particular nº 085/ERJUR/99,
firmada  entre  a  extinta  REDE  FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.,  como  'outorgante  promitente
vendedora  e  cedente',  e  o  Município  de  Coronel  Pacheco,  como  'outorgado  comprador
cessionário', que no ato assumiu a posse do bem. O Procurador da República oficiante promoveu
o declínio de atribuição, conforme os seguintes fundamentos: estando o imóvel, atualmente um
logradouro  público  municipal,  na  posse  do  Município  de  Coronel  Pacheco/MG,  conforme
instrumento de  contrato  trazido aos  autos,  em torno do qual  se  discutem apenas os valores
devidos pelo ente local, falece atribuição ao Ministério Público Federal para o feito. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 ' 2ª CCR). De acordo com as informações constantes dos
autos, verifica-se que a área em questão pertence ao Município de Coronel Pacheco/MG. Não se
trata de área pertencente à União. 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).

214. Expediente: 1.22.014.000108/2022-44 - Eletrônico Voto: 3733/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUN  DE  SÃO
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF. O noticiante narra, em síntese, o seguinte: 'O Sr [J.B.] que mora
com o filho [F.] [...] faz tratamento psiquiátrico e tem mais ou menos 67 anos. Esse senhor trabalha
para o filho todos os dias no horário de 6 hs as + ou - as 19 hs, durante a semana, finais de
semana e até feriados. Trabalha limpando estábulos de cavalos, catando esterco de cavalos no
chão do Parque de Exposição da Cidade de Ritapolis e no curral onde o filho coloca os seus
cavalos que é perto desse Parque. O filho leva o senhor para trabalhar nas roças. O pai só sai na
rua para ir  trabalhar para o filho e com o filho. Raramente as pessoas vê o senhor na rua e
quando o vê e conversa com esse senhor, ele diz as pessoas que precisa trabalhar para o filho
porque  mora  com ele'.  Possível  prática  do  crime previsto  no  art.  99 da  Lei  nº  10.741/03.  O
Procurador da República oficiante  promoveu o declínio  de atribuições,  conforme os seguintes
fundamentos: Não há nenhuma lesão direta ou imediata a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas  entidades autárquicas  ou  empresas  públicas  a  justificar  a  competência  penal  da
Justiça Federal para a causa em apreço. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). De fato, não há indícios da prática de crime de competência da Justiça Federal. Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

215. Expediente: 1.26.008.000101/2022-62 - Eletrônico Voto: 3715/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de remessa de cópia de sentença proferida pela 34ª
Vara  Federal  da  Seção Judiciária  de  Pernambuco,  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
estelionato (CP, art. 171). Extrai-se dos autos que beneficiária do INSS ajuizou ação em face do
INSS e de bancos privados em virtude da contratação de empréstimos consignados em sua conta
sem a sua anuência. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). No caso,
os  eventuais  crimes de estelionato,  falsificação  documental  e  uso  de documento  falso  foram
cometidos  diretamente  contra  pensionista  individualizada  e  instituições  financeiras  privadas.
Prejuízo suportado unicamente por instituição privada e particular. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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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).

216. Expediente: 1.29.000.002944/2022-61 - Eletrônico Voto: 3590/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de comunicação feita pela 13ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre/RS, a qual comunica a suposta ocorrência de excesso de poderes de representação
por parte de O. R. M., curador da irmã, V. R. M. (parte reclamada em ação trabalhista), em acordo
extrajudicial  firmado  com A.  C.  da  S.  M.  (parte  reclamante  na  ação  trabalhista).  O.R.M.,  na
qualidade de curador de V. R. M., teria concordado em ceder, em favor de A. C. da S. M., o
apartamento onde residia com os pais, idosos e atualmente falecidos, em troca dos serviços de
cuidadora prestados por A. C. da S. M.. Segundo consta nos autos, O. R. M. e A. C. da S. M.
mantêm relacionamento amoroso e a tal cessão de patrimônio teria sido feita sem a anuência dos
demais herdeiros capazes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Trata-se de fatos
praticados por particular em prejuízo de particular. Caso em que não existe lesão direta a bens,
serviços e  interesses da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

217. Expediente: 1.30.001.002841/2022-71 - Eletrônico Voto: 3710/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, autuada a partir do recebimento do Registro de Ocorrência - RO nº
024-01416-2022, proveniente da 24ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para
apurar possível prática do crime previsto no art. 171 do CP. O noticiante relatou a realização de
diversas transferências indevidas de valores de sua conta bancária da Caixa Econômica Federal,
ocorridas no dia 08-03-2022. Sobre os fatos relatados pela suposta vítima, a CEF informou que,
no bojo do processo de contestação da conta, não foram detectados indícios de fraude eletrônica
nas  transações  contestadas  e  não  houve  prejuízo  suportado  pela  instituição  financeira;  as
transações contestadas foram realizadas através de dispositivo eletrônico habilitado pelo cliente e
mediante o uso de sua senha pessoal, sem indícios de alteração indevida da assinatura digital
cadastrada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Como bem pontuou o
Procurador oficiante, as transações contestadas foram realizadas a partir de dispositivo eletrônico
habilitado  e  utilizado  mediante  senha  cadastrada  pelo  correntista,  sem  qualquer  notícia  de
alteração indevida; não foram detectados indícios de fraude eletrônica; é dizer, não há indícios de
burla ao sistema eletrônico da CEF. Ademais, a CEF informou que não suportou qualquer prejuízo
patrimonial  em  razão  das  transferências  contestadas.  Verifica-se  que  o  suposto  crime  teria
alcançado exclusivamente o patrimônio particular da vítima. Nesse contexto, tem-se que a lesão à
Caixa Econômica Federal apta a justificar a competência da Justiça Federal deve ser direta e não
meramente reflexa. Em caso análogo, o STJ já decidiu que 'nas situações em que o cartão furtado
traz a senha anotada junto a ele, não há como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para
ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária no saque efetuado pelo investigado sem o
consentimento  da  vítima.  Isso  porque  a  instituição  bancária  adverte  expressamente  seus
correntistas da importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo e
em locais de difícil acesso. Além disso, no caso concreto, todo o montante indevidamente sacado
foi restituído à vítima. De consequência, não se verifica, na hipótese em exame, nenhuma lesão a
bem, direito ou interesse da referida instituição bancária a atrair a competência da Justiça Federal'
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(CC nº 149.752/PI,  relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
14/12/2016,  DJe de 1/2/2017).  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).

218. Expediente: 1.30.001.003139/2022-24 - Eletrônico Voto: 3725/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.  O  noticiante  narra,  em síntese,  o  seguinte:  'PROCESSO,
CONTRA O CONDOMÍNIO, FLAMBOYANTS; POR ENVENENAMENTO. DOU entrada, junto ao
MPF, na:  ocorrência frequente, notada à 15 dias desde a DATA DE 10 DE JULHO DE 2022,
ATRAVÉS  DOS  -  DUTOS  E  RESPIRADORES  DOS  APTS  DE  DIVERSOS  BLCS  DESTE
COND.PEÇO, PENALIDADE MÁXIMA JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
JUNTO;  AO:  MPF'.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição,
conforme os seguintes fundamentos: Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 109 da CF
que seja capaz de fixar a competência de processo e julgamento de eventual crime para a Justiça
Federal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Trata-se de fato praticado, em
princípio, por particular em prejuízo de particular. Ausência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

219. Expediente: 1.30.001.003268/2022-12 - Eletrônico Voto: 3737/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de expediente oriundo da Polícia Federal com o
arquivamento de Notícia Crime em Verificação (NCV). A referida NCV foi instaurada a partir de
notícia-crime apresentada via e-mail, na qual o noticiante narrou que recebeu, em seu e-mail, um
anúncio de venda de diploma de pós-graduação e vagas para Medicina; o noticiante indicou o site
supostamente utilizado para as vendas. A autoridade policial relatou que não se verificou linha
investigativa  idônea  a  justificar  a  instauração  de  inquérito  policial,  conforme  os  seguintes
fundamentos: (I) o endereço eletrônico indicado pelo noticiante informa que o domínio não está
conectado a um site; (II) não foi possível estabelecer contato com o suposto criminoso; (III) neste
momento,  não  há  prova  física  da  existência  de  diplomas  ou  certificados  contrafeitos;  não  é
justificável  continuidade  das  investigações.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
declínio  de  atribuição  em  favor  do  Ministério  Público  Estadual,  conforme  os  seguintes
fundamentos: (I) não há elemento que fixe a competência da Justiça Federal; (II) é difícil saber os
contornos exatos da conduta criminosa, considerando que há poucos elementos e a investigação
sequer teve início; (III) 'ao menos no momento inicial, a investigação deve começar na Justiça
Comum, já que a possibilidade da ocorrência crimes de competência da Justiça Federal decorre
de  exercício  mental  de  especulação  e  não  de  provas'.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, não há indícios da prática de crime de competência da
Justiça Federal. Trata-se de fato praticado por particular em prejuízo de particular. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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220. Expediente: 1.34.001.004374/2022-74 - Eletrônico Voto: 3583/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Indícios de
adulteração de DARFs, visto que os dados dos campos dos documentos seriam divergentes dos
dados fornecidos pelo código de barras, fazendo com que outro contribuinte se beneficiasse do
pagamento. Segundo consta dos autos: (i) em 17-03-2017 e 19-04-2017 foram apresentados ao
Banco do Brasil, para a quitação de DARF's, dois cheques, supostamente emitidos por I. A. M. S.
e C. IND. DE P. LTDA., nos valores de R$ 120.000,00 e R$ 101.000,00, respectivamente; (ii) nas
DARF's a serem quitadas eram indicados como contribuintes pagadores precisamente C. IND. DE
P. LTDA. e I. A. M. S., porém apurou-se que o código de barras dos documentos direcionava ao
pagamento de débitos da empresa A. DE M. C. LTDA; (iii) o Banco do Brasil solicitou à Receita
Federal  o  cancelamento  da  arrecadação,  uma  vez  que  os  cheques  em questão  não  foram
honrados, por motivo de fraude e divergência de assinatura, tendo sido deferido o pedido, ante os
indícios de fraude e diante da impossibilidade de se considerar extinto o crédito tributário pago em
cheque, se não ocorreu sua regular compensação. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171, §
2º, VI) e falsificação de papéis públicos (CP, art.  293, I e IV, c/c §1º).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Arrecadação correspondente ao pagamento efetuado
com  os  referidos  cheques  foi  cancelada  pelo  banco  recebedor,  permanecendo  o  débito  do
contribuinte perante a RFB inalterado. Inexistência de informações que apontem prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal.
Precedente:  NF  1.23.000.001143/2018-16,  719ª  sessão  ordinária,  09/07/2018,  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).

221. Expediente: 1.34.001.005531/2022-69 - Eletrônico Voto: 3664/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, para
apurar eventual prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, por
empresas  e  pessoas  físicas.  Segundo  o  RIF,  empresa  que  atua  no  ramo  de  atividades  de
cobrança  e  informações  cadastrais,  com  sede  em  Caraguatatuba-SP,  movimentou  valores
expressivos de forma suspeita. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Não há indícios de que eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro seja de
competência da Justiça Federal; e não há indícios de que o crime tenha sido praticado por agente
público federal ou em detrimento da União. O art. 2º, inciso III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98, prevê
que o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça
Federal  quando praticado contra  o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.
Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, DJe 05-06-2013).
Hipótese  na  qual  as  operações  financeiras  atípicas  possuem,  em  princípio,  ligação  com  a
ocorrência de crime contra a ordem econômica, em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo.
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).

222. Expediente: 1.34.001.005728/2022-06 - Eletrônico Voto: 3724/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de informações oriundas do Sistema Report System
da ONG SAFERNET, conforme Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional
celebrado entre o MPF e a ONG Safernet. Trata-se de notícia de possível venda de material com
conteúdo pornográfico,  envolvendo crianças e adolescentes,  por  meio do aplicativo Telegram.
Possível prática do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Consta de informação técnica
apresentada pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da PR-SP que 'não foi
possível  coletar  os  vídeos,  pois  estes  eram compartilhados  somente  mediante  a  negociação
privada com os usuários'. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições,
conforme os seguintes fundamentos: eventual venda de vídeos, tenha ela se concretizado ou não,
ocorreria entre dois usuários, de forma privada, possivelmente por meio de troca de mensagens
dentro do aplicativo de mensageiria; a competência para a persecução de eventuais crimes é
estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, não há indícios
de  transnacionalidade  ou  compartilhamento  do  conteúdo  em rede  aberta  na  internet.  Nesse
contexto, não há, também, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou
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 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).

223. Expediente: 1.34.001.006536/2022-17 - Eletrônico Voto: 3574/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de denúncia extraída do Sistema Report System da
ONG  SAFERNET,  conforme  Termo  de  Mútua  Cooperação  Técnica,  Científica  e  Operacional
celebrados entre o MPF e a ONG Safernet em 09-02-2017. Possível crime do art. 241 do ECA.
Oferta de venda de pornografia infantil por usuário do Telegram. Os usuários '@JUTSOKAISEN' e
'.',  integrantes  do  grupo  no  Telegram  denominado  'Mundo  Amador',  venderiam  material  com
provável conteúdo de pornografia infantil. Venda essa que seria concretizada, de alguma forma, a
partir de mensagem privada ao usuário. Foram coletados alguns printscreens para avaliação e
anexados  à  Informação  Técnica.  Os  vídeos  publicados  não  foram  coletados  em  virtude  da
necessidade de pagamento para obtenção dos arquivos.  O Procurador da República oficiante
entendeu que as imagens foram compartilhadas em um grupo privado de Telegram, não estando
amplamente disponível na rede mundial de computadores, de tal sorte que o fato noticiado não se
insere na competência da Justiça Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
2ª CCR). De fato, não há indícios de transnacionalidade ou compartilhamento do conteúdo em
rede aberta na internet. Nesse contexto, não há, também, indícios de lesão direta a bens, serviços
ou interesses da União ou 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 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).

224. Expediente: 1.34.001.007249/2022-16 - Eletrônico Voto: 3723/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de informações oriundas do Sistema Report System da ONG
SAFERNET, conforme Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional celebrado
entre o MPF e a ONG Safernet. Trata-se de notícia de possível venda de material com conteúdo
pornográfico,  envolvendo  crianças  e  adolescentes,  por  meio  do  aplicativo  TamTam.  Possível
prática  do  crime  previsto  no  art.  241-A da  Lei  nº  8.069/90.  Consta  de  informação  técnica
apresentada pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da PR-SP que o TamTam
é um aplicativo gratuito para troca de mensagens, vídeos e imagens que pode ser executado em
qualquer plataforma (celular e desktop). O Procurador da República oficiante promoveu o declínio
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de atribuições,  conforme os  seguintes  fundamentos:  eventual  venda de  vídeos,  tenha  ela  se
concretizado ou não, ocorreria entre dois usuários, de forma privada, possivelmente por meio de
troca de mensagens dentro do aplicativo de mensageiria; a competência para a persecução de
eventuais crimes é estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De
fato, não há indícios de transnacionalidade ou compartilhamento do conteúdo em rede aberta na
internet. Nesse contexto, não há, também, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses
da União ou 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 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).

225. Expediente: 1.34.011.000050/2021-67 - Eletrônico Voto: 3663/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Trata-se de procedimento investigatório criminal, instaurado a partir de noticia-crime encaminhada
pela  empresa C.  LTDA.,  para apurar  a possível  prática de crimes de falsidade ideológica de
documento particular (CP, art.  299) e/ou de tráfico interno de produtos químicos destinados à
preparação de drogas (Lei nº 11.343/2006, art.  33,  § 1º,  inciso I).  Segundo relatado, houve a
emissão de 04 (quatro) notas fiscais em nome da empresa A. P. P. L. LTDA - nº 68.512, emitida
em 24-04-2017;  nº  70.801,  emitida  em 22-06-2017;  nº  70.846,  emitida  em 23-06-2017;  e  nº
71.044,  emitida  em  30-06-2017  -  fazendo  referências  a  supostas  operações  de  compra  de
produtos controlados (acetona e éter) por parte da representante que na verdade não haviam
ocorrido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 '  2ª CCR). O caso versa sobre
suposto  crime de  falsidade  ideológica.  Trata-  de  fato  praticado  por  particular  em prejuízo  de
particular.  Além  disso,  a  notícia  trata  de  tráfico  interno  de  produtos  químicos  destinados  à
preparação  de drogas.  Não há de  indícios  de internacionalidade  na conduta.  Inexistência  de
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

226. Expediente: 1.11.000.001187/2020-81 - Eletrônico Voto: 3666/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Trata-se  de  notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  de  representação  protocolada  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão com o seguinte  teor:  'denúncia contra  crimes cibernéticos,  roubo de
dados, invasão de privacidade, perseguição, ameaças, danos morais, atentado contra a honra,
feminicídio e entre outros.'  A representante juntou aos autos duas imagens de localização de
dispositivo eletrônico. A Procuradora oficiante tentou por três vezes contato, via e-mail, telefone e
AR,  com  a  representante  para  que  esclarecesse  melhor  os  fatos  e/ou  apresentasse  outros
documentos referente aos fatos noticiados. Contudo, a representante não retornou o contato do
MPF. A Procuradora oficiante promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público
Estadual, posto que não há interesse federal nos fatos noticiados e que 'pelo critério residual,
recai  sobre  a  Justiça  Estadual  a  competência  para  atuar  no  presente  feito'.Recebimento  do
declínio como arquivamento ((LC nº 75/93, art. 62, IV). Da leitura da narrativa da representante
não decorre uma conclusão lógica, não há descrição de fatos e suas circunstâncias. Ademais,
instada pelo MPF a esclarecer a representação a fim de apresentar fatos concretos que pudessem
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ensejar  a  abertura  de  uma  investigação,  a  representante  quedou-se  inerte.  Dessa  forma,  a
representação  é  desprovida  de  elementos  mínimos  para  iniciar  uma  apuração  (art.  4,  IV  da
Resolução CNMP n. 174/2017). Homologação do arquivamento

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

227. Expediente: 1.30.001.002417/2022-26 - Eletrônico Voto: 3554/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de ofício encaminhado pela Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro, a qual noticia a suposta prática do crime previsto no art. 299 do CP, diante do
pedido de emissão de 2ª via da carteira de arrais  amador,  protocolado por J.  C.  S.  M. Após
pesquisa em sua base de dados, a Marinha do Brasil constatou que J. C. S. M. não era habilitado.
O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Militar
nos seguintes termos: '(...) nova representação da Marinha, (...) informa que outras doze pessoas
atuaram de forma exatamente igual, solicitando segunda via de carteira de arrais amador sem
estarem habilitados. Embora esta NF trate apenas da situação de J. C. S. M., não há como deixar
de perceber que há uma grande quantidade de pedidos em situação idêntica,  o que indica a
possibilidade, ao menos em tese, da existência de algum esquema de emissão de segundas vias
de carteira de arrais amador para pessoas não habilitadas.'Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inicialmente, cumpre pontuar que a atribuição para análise dos fatos
é do MPF e não do Ministério Público Militar, haja vista, a princípio, a ausência de indícios da
atuação  de  integrante  da  Marinha  no  fato  noticiado.  Ademais,  a  Marinha  poderia  instaurar
procedimento  interno,  caso  houvesse  indícios da atuação de integrante  da Força  Armada na
concessão indevida de carteira  de arrais  amador para  não habilitado.  Noutro  giro,  a  referida
declaração falsa não tem potencialidade lesiva, já que antes de emitir a 2ª via da carteira de arrais
amador,  a  Marinha  acessa  o  cadastro  do  requerente.  Aplicação  analógica  da  Orientação  n.
44/2021 desta 2ª CCR, que estabelece: 'é cabível o arquivamento de procedimento investigatório
autuado para  apurar  os  crimes de uso de documento falso e  de tentativa de estelionato em
detrimento da Administração Federal direita ou indireta quando, de modo cumulativo, a falsidade
tenha sido facilmente constatada por meio de contato com o emissor do documento e a conduta
não  tenha  provocado  lesão  à  entidade  ou  ao  órgão  ao  qual  o  documento  foi  apresentado.'
Precedentes da 2ª CCR: NF 1.30.001.002183/2022-17, 850ª Sessão Revisão Ordinária de 27-06-
2022.

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

Homologação de Arquivamento

228. Expediente: JF/CE-0803390-44.2022.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3709/2022 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar possível ocorrência de crime tipificado no art.
296, § 1º, inciso III, do CP. Segundo noticiado, empresa de envio de encomendas teria feito uso
indevido  da  marca  dos  Correios;  utiliza  em  sua  fachada  logotipos  e  símbolos  da  Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  vindo  a  captar  clientes  com  essa  prática.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  análise  dos  autos  evidencia  não  se  tratar  do
cometimento qualquer ilícito penal, mas sim do descumprimento contratual e eventual ilícito civil
no que toca a avença mantida entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a empresa
noticiada, na condição de empresa franqueada por meio de contrato a proceder à captação de
encomendas.  Ademais,  segundo  informações,  após  advertência  contratual  formulada  pelos
Correios,  a empresa franqueada providenciou a correção do uso da logomarca,  o que restou
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comprovado a partir  das novas fotografias e  imagens carreadas aos  autos,  estando portanto
evidente não se justificar a adoção de qualquer medida na esfera penal.  Diante da realidade
fática, não se verifica, de fato, dolo na conduta perpetrada; há indicação de que outras searas,
principalmente a administrativa, atuem de modo mais eficaz na defesa do bem jurídico ofendido.
Homologação do arquivamento.

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

229. Expediente: JF/CRU/PE-0800607-
89.2021.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 3529/2022 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  FRAUDE  PROCESSUAL  E  FALSO
TESTEMUNHO (ART.  347 E ART.  242 DO CP).  DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM RESSALVA DO ART. 18 DO CPP. 1.
Trata-se de inquérito policial, instaurado a partir de comunicação do Juízo da 31ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Caruaru/PE, o qual noticia a suposta prática de falso testemunho e fraude
processual na ação ajuizada por J. Q. D. em face do INSS. 1.1. Na referida ação judicial, J. Q. D.
pleiteia pensão por morte de seu cônjuge E. D. A. O., o qual teria laborado na fábrica de móveis
pertencente a P. P. V. 1.2. P. P. V., na qualidade de testemunha, confirmou o vínculo empregatício
com E. D. A. O. Ao afirmar que foi seu empregado até seu falecimento, ocorrido em 2016. 1.3. O
Juízo da 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru/PE julgou improcedente a ação
previdenciária, por considerar ausente a qualidade de segurado de E. D. A. O. Ressaltou que a
empresa de P. P. V. é de fabricação de móveis, com 10 funcionários e que não é crível que uma
empresa de pequeno porte contratasse serviço autônomo de advogado, de E. D. A. O., tendo em
vista o alto piso salarial de um advogado, considerando, ainda, que uma empresa de pequeno
porte  ter  entre  seu reduzido  quadro,  um advogado.  1.4.  A Procuradora  oficiante  promoveu o
arquivamento sob os seguintes fundamentos: (1) as diligências efetivadas não revelaram indícios
da prática de falso testemunho prestado por P. P. V. nos autos da ação previdenciária; (2) na
Informação Judiciária n. 127547/2022, os funcionários da empresa de P. P. V. confirmaram que E.
D. A. O. trabalhava regularmente na empresa, cumprindo expediente de segunda a sexta; (3)
havendo indícios do vínculo laboral entre E. D. A. O. e P. P. V., não há que se falar em fraude
processual por parte de J. Q. D. e falso testemunho de P. P. V. 2. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  2.1.  As  diligências  efetivadas  no  inquérito  policial  não  corroboraram  as
suspeitas trazidas pelo Juízo da 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru/PE que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte pleiteado pela esposa de E. D. A. O.. 2.2.
Conforme consignado pela Procuradora oficiante, há indícios do vínculo empregatício entre E. D.
A. O. e P. P. V., o que afasta a suspeita de fraude processual atribuída à esposa de E. D. A. O. ao
pleitear pensão por morte, a partir do aludido vínculo empregatício de seu marido. 2.3. No mesmo
sentido, não há indícios da prática de falso testemunho por P. P. V., empregador de E. D. A. O., ao
confirmar  na  ação  previdenciária  o  vínculo  empregatício.  2.4.  Assim,  de  fato,  as  diligências
empreendidas neste IPL não colheram provas suficientes de materialidade dos crimes de fraude
processual e falso testemunho. 2.5. Homologação do arquivamento com a ressalva do art. 18 do
CPP caso surjam novas provas.

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

230. Expediente: JF/PAF/BA-1007253-
95.2021.4.01.3306-INQ - Eletrônico 

Voto: 3591/2022 Origem:  GABPRM001-ESS  -
ELIABE SOARES DA SILVA

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

Ementa: Trata-se  de  inquérito  policial,  instaurado  a  partir  do  auto  de  prisão  em flagrante  lavrado  em
desfavor de F.J. de S., preso em flagrante no dia 16-06-2021, em abordagem de rotina realizada
pela Polícia Rodoviária Federal na BR-110, Km 02, Paulo Afonso/BA, pela prática do crime de uso
de CRLV falso (art. 304 do CP). Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, no
momento da prisão em flagrante, o investigado F.J. de S. afirmou, em síntese, o seguinte: não
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tinha conhecimento de que o documento era falso; havia adquirido o veículo, há aproximadamente
15 dias, em uma negociação na qual entregou seu veículo Fiat Uno, de cor verde, avaliado no
valor de R$9.000,00, e a quantia de R$5.000,00, em troca do veículo Montana, lhe fora oferecido
por R$ 14.000,00 em razão de estar com o licenciamento atrasado; é vendedor ambulante, que
adquiriu o veículo para ajudar nas vendas e apenas ficou ciente das irregularidades no momento
em que foi abordado pelos agentes da PRF. O indivíduo do qual o indiciado teria adquirido o
veículo cujo CRLV era falso foi localizado e confirmou, em depoimento, que realmente vendeu o
veículo  ao  flagranteado,  mas  que  somente  descobriu  que  era  clonado  com a  apreensão  do
automóvel,  já  que  teria  vendido  ele  pouco  tempo  depois  de  ter  adquirido  em Pernambuco.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme destacou o Procurador da
República oficiante 'Nos dois depoimentos prestados perante a autoridade policial ' no momento
da prisão em flagrante e no depoimento prestado durante o presente inquérito policial -, F. J. de S.
afirmou que não tinha ciência de que o documento CRLV apresentado aos agentes da PRF era
falso, bem como não sabia que o carro tinha restrições. A narrativa apresentada pelo investigado
sobre o modo de aquisição do veículo mostra-se verossímil e foi confirmada pelo depoimento de
N. H. da C. (de quem adquiriu o veículo).' 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).

231. Expediente: JF-PA-1015208-78.2020.4.01.3900-IP
- Eletrônico 

Voto: 3734/2022 Origem:  GABPR12-NMFSP  -
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE
SOUZA PEREIRA

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

Ementa: Trata-se  de  Inquérito  Policial,  instaurado  a  partir  de  notícia-crime  apresentada  pela  Caixa
Econômica  Federal  (CAIXA).  Possível  irregularidade  na  construção  de  empreendimento
habitacional, com a utilização de recursos federais do Programa Nacional de Habitação Rural '
PNHR, gerenciado pela CAIXA. A noticiante narrou, em síntese, o seguinte: (I) A última medição
de obra realizada pela CAIXA ocorreu em agosto de 2013, com atestado de 39,08% de obra
concluída,  o  que  gerou  liberação  de  nova  parcela  antecipada  de  recursos,  totalizando  o
desembolso de 53,56% dos recursos destinados ao referido empreendimento. (II) Ocorre que a
obra foi paralisada pela entidade organizadora e os imóveis estão invadidos há mais de um ano e
meio sem que o processo de reintegração de posse impetrada pela entidade e os beneficiários
tenha sido concluído. (III) A CAIXA notificou a entidade para justificar o atraso do Cronograma e
informar sobre as providências de reintegração de posse e a retomada das obras para conclusão
do empreendimento, mas a entidade não se manifestou. A Procuradora da República oficiante
entendeu que os fatos poderiam ser enquadrados no tipo penal previsto no art.  20 da Lei nº
7.429/86; promoveu o arquivamento do inquérito policial, conforme os seguintes fundamentos: (I)
os elementos colhidos nos autos demonstram que houve apenas descumprimento contratual por
parte da entidade investigada, na medida em que concluiu somente 39,08% da obra, apesar de
ter recebido 53,56% dos recursos, revelando a ocorrência de um ilícito civil; (II) não há indicação
de disparidade entre os dados prestados pela investigada e a real concretização das obras, não
havendo, portanto, nenhum indício de que a investigada tenha buscado dissimular a realidade,
aparentando  ter  executado  mais  do  que  de  fato  construiu,  como  manobra  para  conseguir  a
liberação de recursos para as etapas subsequentes sem que tivesse concluído as antecedentes.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Considerando  os  princípios  penais  da
ofensividade, da fragmentariedade e da subsidiariedade, mostra-se razoável o entendimento de
que os  meios  civis  são  suficientes  e  adequados para  a  solução  da questão  fática  noticiada.
Possibilidade de descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Homologação do
arquivamento.

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

232. Expediente: JF/PE-0803631-97.2022.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3660/2022 Origem:  GABPR14-CHCMD  -
CLAUDIO  HENRIQUE
CAVALCANTE MACHADO DIAS
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Trata-se de Inquérito policial, insaturado para apurar suposto crime de patrocínio infiel (CP, art.
355) praticado por advogado, que teria atuado simultaneamente como representante de partes
contrárias  em  sede  do  Inquérito  Civil  nº  002744.2020.06.000/5,  em  tramitação  junto  à
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região; o citado IC foi instaurado a partir de denúncia
sigilosa e buscava averiguar a procedência da ocorrência de trabalho clandestino com atraso de
salários. Consta que o empregado A.W.L.M recebeu uma intimação para comparecer ao Ministério
Público do Trabalho; o empregado informou seu chefe, proprietário da empresa D.B., e solicitou
que  a  empresa  conseguisse  um  advogado  para  que  o  acompanhasse;  o  proprietário  então
solicitou ao advogado L.F.B.L.A., que já estava acompanhando procedimento na Procuradoria do
Trabalho de interesse da empresa, que acompanhasse o seu funcionário. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento dos autos dada a ausência de dolo na conduta, não havendo crime a
ser combatido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências,
não se verifica a prática do crime noticiado. Em seu depoimento, o advogado L.F.B.L.A. afirmou o
seguinte:  'que lhe foi  repassado o link da audiência  e no dia e hora ingressou na audiência,
sobretudo para tomar conhecimento do que se tratava objeto da notificação; que ao ingressar na
audiência  perguntou  do  se  tratava  a  audiência;  que  o Procurador  não esclareceu,  afirmando
apenas que o inquérito era sigiloso; que, o declarante afirma que nem a testemunha (funcionário
da empresa), nem o declarante sabia do que se trata a audiência, daí concluir que não há que se
falar  em conflito  de  interesses;  que  o  Procurador  desde  o  início  teve  total  ciência  de  que  o
advogado do funcionário e da empresa era o mesmo, bem como quanto ao fato de que ambas as
partes  não  tinham conhecimento  do  referia-se  o  objeto  da  audiência,  até  por  que  o  próprio
Procurador explicitou que o inquérito era sigiloso.' O depoimento do advogado, ora investigado,
coaduna-se com os outros elementos de prova até então colhidos na investigação. Para que o
agente seja responsabilizado pela prática do crime de patrocínio simultâneo, é necessário que ele
tenha defendido partes contrárias que possuam interesses efetivamente antagônicos na mesma
relação jurídica processual.  No caso, não há que falar  em patrocínio de interesses de partes
contrárias quando sequer havia conhecimento de quais interesses seriam defendidos; não havia,
naquele momento, ciência sobre eventuais interesses antagônicos no caso entre a pessoa jurídica
e o trabalhador depoente. Ademais, ressalte-se que, de acordo com o depoimento do empregado,
foi este quem procurou a empresa a fim de que esta lhe ofertasse um advogado para acompanhá-
lo. Não verificação de quebra de confiança no caso em exame. 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).

233. Expediente: JF-RJ-5076486-68.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3350/2022 Origem:  GABPR22-APC  -
ANTONIO DO PASSO CABRAL

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

Ementa: Inquérito Policial, instaurado a partir de representação anônima, a qual noticia a possível prática
do crime de falsidade ideológica atribuída à estrangeira A. G. T, de nacionalidade eslovena, que
teria contraído união estável com o brasileiro J. G. O. R. para obter visto de permanência em
território nacional. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por ausência de
indícios mínimos de ilícito penal sob os seguintes fundamentos: (i) os elementos colhidos indicam
que não houve fraude na união estável da estrangeira A. G. T com o brasileiro J .G. O. R. Ao
contrário, os depoimentos colhidos, a existência de conta conjunta e a declaração de vontade de
J. G. O. R. em contrair união estável, confirmam o relacionamento entre eles; (ii) não há indícios
de  vantagem  ilícita  por  parte  da  estrangeira  em  contrair  união  estável  com  brasileiro  para
permanência legal no Brasil; (iii) consta informação de que a estrangeira A. G. T. ausentou-se do
país em 23-07-2020, sem registro de seu retorno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). No caso, as diligências efetivadas confirmaram que o brasileiro J. G. O. R., por vontade
livre e consciente, contraiu união estável com a estrangeira A. G. T. Ademais, não há indícios de
obtenção  de  vantagem  ilícita  por  parte  de  A.  G.  T.  ao  contrair  união  estável.  Ausência  de
elementos mínimos da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

234. Expediente: JF-RN-0800582-39.2022.4.05.8400-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3658/2022 Origem:  GABPR8-GBCJ  -
GILBERTO  BARROSO  DE
CARVALHO JÚNIOR

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

Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar possível prática do crime de furto (CP, art.
155, §§ 1º e 4º, inciso IV) de trilhos supostamente pertencentes à Companhia Brasileira de Trens
Urbanos '  CBTU. Segundo consta, em 06-12-2021, uma carreta estaria carregada com vários
trilhos da linha férrea da ferrovia de Parnamirim-Nísia Floresta (Papary). No dia 11-05-2022, uma
equipe  da  Polícia  Militar  da  cidade  de  Equador/RN,  localizou  em  um  sítio  na  zona  rural,
aproximadamente 300 trilhos de 6 metros e 18 trilhos de 3m e dois caminhões que estavam
fazendo o transporte dos trilhos. Tendo em vista que os dois fatos tinham os mesmos suspeitos,
concluiu-se que os trilhos apreendidos no dia 11-05-2022 eram os mesmos retirados da linha
férrea em 06-12-2021. Além disso, a CBTU, analisando as fotos do material apreendido, afirmou
tratar-se dos mesmos trilhos. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos ante a
ausência de materialidade delitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Foi
expedido  Ofício  à  CBTU  para  informar  se  já  havia  recolhido  os  trilhos  apreendidos;  onde,
eventualmente, esses estariam; e quantificar o prejuízo decorrente da receptação investigada no
inquérito  policial;  e se,  uma vez recuperados os trilhos,  persiste  dano a ser  ressarcido pelos
suspeitos. Ocorre que, em resposta aos questionamentos, a Superintendência da CBTU informou
que os trilhos apreendidos não fazem parte do acervo patrimonial da CBTU, especificando que:
'Em que pese ter havido uma Nota Técnica anterior expedida pela própria CBTU que, analisando
por  fotos  o  material  apreendido  no  Município  de  Equador/RN,  afirmou  tratar-se  dos  trilhos
subtraídos da antiga grade ferroviária, cuja remodelação do trecho ferroviário está em curso, nova
inspeção, desta vez, presencial, atestou que os itens divergem dos que foram retirados da via
para dar lugar aos novos. Com efeito, os trilhos inspecionados pessoalmente pelo Gerente de
Operações da CBTU/NATAL, localizados no Município de Equador/RN, correspondem ao modelo
TR-32, ao passo que os trilhos removidos da via correspondem ao modelo TR-37.' Dessa forma,
diante do esclarecimento prestado, tem-se por inexistente a própria materialidade delitiva do crime
de receptação  apurado,  dado  que  os  trilhos  apreendidos  não  correspondem a patrimônio  da
CBTU.  Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.  Homologação do
arquivamento.

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

235. Expediente: 1.00.000.014460/2022-83  –
Eletrônico
(INQ-0814653-26.2020.4.05.8300) 

Voto: 3708/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 21, art. 22,
caput, e art. 22 parágrafo único). Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93).
Prescrição  das  condutas  tipificadas no art.  21 e  art.  22,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86.  Conduta
descrita no art. 22 parágrafo único não configurada no caso. Homologação do arquivamento.

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

236. Expediente: 1.11.000.000750/2021-85 - Eletrônico Voto: 3699/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE INFRAÇÃO A MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA
(CP,  ART.  268)  E  CHARLATANISMO  (CP,  ART.  283)  PRATICADOS  POR  MÉDICO
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INFECTOLOGISTA, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE
ALAGOAS. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE DOLO. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de fato, autuada em razão do recebimento de cópia do
Procedimento Preparatório 1.11.000.000462/2021-21, que tramitou no Gabinete da Tutela Coletiva
da  PR/AL,  tendo  sido  lá  autuada  a  partir  de  manifestação  anônima  para  apurar  possível
irregularidade existente no pronunciamento do Presidente do Conselho Regional de Medicina de
Alagoas (CREMAL).  1.1.  O manifestante  relatou  em 26-03-2021  que,  em matéria  jornalística
publicada em sítio da internet, o noticiado defende a cloroquina e ainda critica o uso de máscara;
seus pacientes tratados com cloroquina apresentaram resultados favoráveis. Ocorreria a suposta
prática dos crimes de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268) e charlatanismo (CP,
art. 283). 1.2 Os fatos circunscrevem-se a uma entrevista concedida por volta do mês de março de
2020 pelo Presidente do CREMAL a um site, essa entrevista foi perguntado o seguinte: (a) se ele
já  prescreveu  para  algum  paciente  a  Hidroxicloroquina  e  qual  resultado  teria  obtido,  tendo
respondido que:  'Sim para todos os Pacientes atendidos por  mim fizeram e fazem o uso de
Hidroxicloroquina e os resultados foram e são favoráveis'; (b) afirmou, também, que, quando teve
Covid-19 fez uso do tratamento Precoce + Corticoide; (c) perguntado o que acha do tratamento
precoce contra COVID-19 e qual medicamento recomendaria, respondeu que as Drogas de uso
do  tratamento  precoce  já  estão  preestabelecidas  como  hidroxicloroquina  +  Azitromicina+
Ivermectina  e  acrescentar  ao  paciente  o  uso  do  Zinco  +  Vitamina  C  e  Vitamina  D,  sendo
necessário fazer a prescrição no momento certo; (d) a respeito da sua opinião sobre o Lockdown,
se fechar tudo e dar toque de recolher impede a propagação do vírus, respondeu que em nenhum
local do mundo o Lockdown casou impacto na redução de casos,  nem nessa nem em outra
epidemia e que fechar tudo não impede a propagação do Vírus; (e) perguntado sobre o uso de
máscaras,  independentemente  do  tipo,  se  de  alguma forma  elas  diminuem a  quantidade  de
oxigênio ao se respirar, respondeu que sim; e (d) por fim, perguntado sobre se pessoas que já
tiveram a doença deveriam tomar vacina, respondeu que todas pessoas deveriam tomar, seja qual
vacina for. 1.3 Oficiado, o CREMAL informou, em apertada síntese, que o seu presidente agiu em
conformidade com o Principio da Legalidade e da Hierarquia da Administração Pública, não tendo
como negar o  comando do órgão maior  da classe médica no Brasil,  o  Conselho Federal  de
Medicina  -  CFM;  tal  comando  foi  determinado  nos  parâmetros  fixados  pelo  parecer  CFM n°
04/2020, de 16-04-2020, que estabelece critérios e condições para a prescrição de cloroquina e
de hidroxicloroquina em pacientes com diagnostico confirmado de Covid-19. 1.4 O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos destacando, entre outros pontos, que
somente em 29-04-2021 o Ministério da Saúde solicitou a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC diretrizes para Tratamento Hospitalar do
Paciente com Covid-19, o que resultou na Recomendação de maio/2021, que foi encaminhada
para decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde
(SCTIE/MS),  conforme  a  informação  do  sítio:  http://conitec.gov.br/index.php/tecnologias-e-
diretrizes-para-tratamento-e-prevencao-dacovid-19 assim, entendeu que a conduta do noticiado
não  se  enquadra  no  art.  268  do  CP.  Ainda,  o  Procurador  oficiante  entendeu  que  o  médico
noticiado poderia alegar que estava atuando conforme o estabelecido pelo Conselho Federal de
Medicina no Parecer nº 4/2020, de 16 de abril de 2020, que permitiu o uso dos medicamentos
sem eficácia para o tratamento da COVID-19, destacando que suas decisões basearam-se nos
conhecimentos  da  época,  que  poderiam  ser  modificadas  a  qualquer  tempo  à  medida  que
resultados de novas pesquisas de qualidade fossem divulgados na literatura médica. 1.5 Esta 2ª
CCR,  na  843ª  Sessão  Ordinária  de  04-04-2022,  por  maioria,  decidiu  não  homologar  o
arquivamento dos autos tendo em vista  haver diligências que poderiam melhor  esclarecer  os
fatos.  1.6  Designado outro  Procurador  da República  para  prosseguir  no caso,  este  colheu  a
defesa do investigado, cumprindo o decidido por esta Câmara. Na oportunidade, o investigado
declarou, em síntese, o seguinte: (a) não ser um negacionista, lembrando inclusive que sempre
defendeu  as  vacinas  contra  COVID  19,  o  que  fez  durante  a  entrevista  questionada  pela
representação;  (b)  suas  recomendações  de  uso  da  hidroxicloroquina,  da  azitromicina  e
ivermectina  tinham,  naquela  ocasião,  suporte  no  Parecer  04/2020,  do  Conselho  Federal  de
Medicina, órgão competente para fixar tais protocolos; (c) lembrou que ele próprio fez uso desses
medicamentos  quanto  adoeceu  de  COVID  19.  1.7  O  Procurador  da  República  designado
promoveu novo arquivamento dos autos pelos seguintes motivos: (a) independentemente do juízo
de valor que se possa fazer sobre as afirmações e recomendações do representado, não parece
possível atribuir-lhe a prática dos crimes pelos quais foi investigado neste procedimento; (b) em
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primeiro  lugar,  porque  na  época  da  entrevista,  no  primeiro  trimestre  de  2020,  não  existiam
pesquisas científicas definitivas quanto a não eficácia dos remédios divulgados pelo médico para
a cura da COVID 19; tampouco havia orientação de qualquer órgão público sobre o uso daqueles
fármacos; (c) a recomendação contrária da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde somente adveio em maio de 2021 (depois da entrevista,
portanto),  por  intermédio  da  divulgação  do  Relatório  de  recomendação  sobre  as  Diretrizes
Brasileiras  para  Tratamento  Hospitalar  do Paciente  com COVID-19;  (d)  não se  pode afirmar,
portanto,  que  o  representado  infringiu  determinação  do  poder  público,  elementar  do  delito
capitulado no artigo 268 do CP, simplesmente porque não havia uma tal determinação quando de
sua entrevista; (e) não seria possível atribuir-lhe a prática do crime de charlatanismo, uma vez que
o  representado  não  inculcou  ou  anunciou  cura  por  meio  secreto  ou  infalível,  mas  apenas
repercutiu  o  que,  durante certo  tempo,  alguns profissionais  e  o  próprio  Conselho Federal  de
Medicina reputou serem medidas adequadas para ao enfrentamento de uma doença da qual
muito pouco se sabia; (f) acresce que, diante desse contexto e da circunstância do investigado
haver afirmado que fez,  ele próprio,  uso dos medicamentos quando esteve doente,  não seria
possível concluir pela presença do necessário dolo de realizar as condutas típicas investigadas
neste procedimento. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 2.1. De fato,
diante  dos  esclarecimentos  prestados  pelo  investigado,  não  se  verificou  dolo  na  conduta.
Atualmente, é de conhecimento público nos dias atuais a ineficácia do tratamento contra a COVID
19 a base hidroxicloroquina, Azitromicina e Ivermectina, conforme pesquisas científicas noticiadas.
Entretanto, tem-se que a época da entrevista no primeiro trimestre de 2020, não havia pesquisas
científicas  definitivas  sobre  o  assunto.  3.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

237. Expediente: 1.11.001.000225/2022-31 - Eletrônico Voto: 3593/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, para apurar possível prática de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20), consistente em 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).  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento por ausência de tipicidade material, visto o caso tratar-se de simples
descumprimento de cláusula contratual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Informação de que foi liberada ao beneficiário a quantia de R$ 5.000,00; contudo, o beneficiário
não  comprovou  a  aplicação  regular  dos  recursos.  Possibilidade  de  responsabilização  cível  e
administrativa, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos
junto à instituição financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta.
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedente da 2ª CCR: NF nº
1.14.012.000112/2022-02,  848ª  Sessão  de  Revisão,  de  09/06/2022.  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).

238. Expediente: 1.13.000.001940/2022-26 - Eletrônico Voto: 3609/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada para apurar possível prática do crime de infração de medida
sanitária  preventiva (CP,  art.  268).  Consta dos  autos  que,  em 24-05-2022,  durante o  voo de
Brasília para Manaus, a cidadã inglesa M. T., usou a máscara facial de maneira incorreta (sem
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cobrir completamente a boca e o nariz); segundo a passageira alegou, teria problemas de saúde e
fazia uso de medicação que lhe impedia de usar corretamente a máscara de proteção individual. A
Procuradora oficiante promoveu o arquivamento dos autos tendo em vista que a conduta noticiada
constituí infração sanitária passível de multa, sendo aplicável o princípio da intervenção mínima
do Direito  Penal  ao  caso.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Como
salientou a Procuradora oficiante, a conduta aqui investigada (uso incorreto de máscara em avião)
se enquadra como infração sanitária passível de multa, nos termos da Lei nº 13.979/2020. Trata-
se de responsabilidade a ser apurada no âmbito do Direito Administrativo. Não cabe, em princípio,
ao Direito Penal intervir no caso. O crime de infração de medida sanitária preventiva consiste em
infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou a propagação de
doença contagiosa; no caso, a Covid-19. O tipo penal exige conduta praticada dolosamente, ainda
que não acarrete nenhum resultado concreto (previsto no art. 268 do CP,). Contudo, na hipótese,
não foi possível aferir o comportamento doloso do agente. Ao que tudo indica, pareceu se tratar
de conduta culposa e sem repercussão direta/imediata na esfera criminal. Inexistência de dolo.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

239. Expediente: 1.14.000.000807/2022-15 - Eletrônico Voto: 3530/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME CONTRA HONRA. CONDUTA ATÍPICA.
ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
1.  Trata-se de notícia  de fato,  autuada a partir  de representação do Presidente do Conselho
Regional de Educação Física da 13ª Região, a qual noticia a suposta prática de crime contra
honra atribuído ao ex-presidente do referido Conselho. 1.1. Consta da representação, em síntese,
o seguinte: (1) no dia 18-02-2022, o representante tomou ciência da veiculação de vídeo ofensivo
à sua integridade moral no aplicativo Whatsapp. (2) O ex-presidente do CREF da 13ª Região foi
derrotado nas eleições que definiu os novos membros do Conselho e então promoveu ataques ao
representante e os demais membros da chapa. (3) O o vídeo, veiculado pelo Whatsapp, partiu do
ex-presidente do CREF da 13ª Região,  o qual  cometeu os seguintes crimes contra  honra do
representante: a) calúnia ao dizer que: 'No dia 27 de dezembro de 2021 o documento foi rasgado
através da resolução CREF13/BA número 60 de 27 de dezembro de 2021'; b) difamação e injúria
ao proferir a frase 'CREF13/BA rasga título registrado em caráter irrevogável'. 1.2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes fundamentos: (1) da leitura
dos  trechos  supostamente  ofensivos,  transcritos  na  representação,  não  há  indicação
individualizada  em  relação  ao  representante.  Ou  seja,  não  houve  imputação  específica  ao
representante, atual Presidente do CREF13/BA; (2) 'a finalidade do autor das frases extraídas do
vídeo que teria circulado pelo whatsapp, ao que se percebe da análise do contexto em que teriam
sido proferidas, não foi caluniar, difamar ou injuriar determinada pessoa, mas sim narrar e criticar
ações e omissões atribuídas à Administração do CREF13/BA, mostrando a sua insatisfação com a
gestão da entidade.'; (3) ausência de ilícito penal. 1.3 Irresignado, o representante apresentou
recurso contra a promoção de arquivamento, com os seguintes argumentos: (i) o autor do vídeo
acusou o representante de ter praticado improbidade administrativa ao mencionar recebimento de
verba  de  auxílios  que  não  recebe  o  presidente  e  os  conselheiros;  (ii)  ao  divulgar  vídeo
questionando  atos  da  gestão  do  CREF113/BA,  o  autor  está  se  referindo  ao  Presidente  do
Conselho e ao Conselho; (iii) 'ao imputar a gestão do Conselho Regional de Educação Física da
13ª Região (CREF13/BA), este imputa a quem está à frente da gestão, ou seja, o presidente R. J.
M. G'.; (iv) se fosse mera insatisfação do autor, poderia ter encaminhado o seu pleito à ouvidoria
do órgão. Por fim, requer a reconsideração do arquivamento e consequentemente, a instauração
de inquérito policial. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 2.1. Da análise dos
autos,  não  se  verifica  a  intenção  de  atingir  a  honra  do  representante,  mas sim,  um animus
criticandi.  Denota-se  que  o  autor  do  fato  menciona  em todas  as  críticas  'a  atual  gestão  do
CREF13/BA',  o  que  reforça  que  o  intuito  era  demonstrar  sua  oposição  à  atual  gestão.  2.2.
Ressalte-se, ainda, que o autor do vídeo permaneceu na Presidência do CREF13/BA por 10 (dez
anos) e foi derrotado no pleito de 2021 pelo representante. Dessa forma, verifica-se, em princípio,
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na manifestação do noticiado o animus criticandi com manifestações incisivas e acaloradas a fim
de demonstrar a posição antagônica,  o que não configura crime contra  honra.  2.3.  O próprio
representante,  em seu  recurso,  afirma  que  as  supostas  ofensas  foram direcionadas  à  'atual
gestão', sem individualização de qualquer integrante. Portanto, não houve a imputação de fato
criminoso; fato ofensivo à honra e juízo negativo de valor, mas tão somente críticas à gestão do
CREF13/BA. 2.4. Conduta atípica. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

240. Expediente: 1.14.000.000854/2022-69 - Eletrônico Voto: 3687/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  (PIC),  instaurado  a  partir  de  representação
sigilosa perante o Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA), noticiando suposto crime de
estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CP), praticado por S. N. de L. O noticiante relata que
a noticiada,  enfermeira do Hospital  Jorge Valente,  em Salvador/BA, encontra-se afastada, por
gozar de auxílio-doença, o qual teria sido obtido mediante fraude, por estar amparado em laudos
médicos  supostamente  comprados.  Oficiado,  o  INSS  informou  que  a  beneficiária  recebeu  o
benefício de auxílio-doença por incapacidade laborativa, com início em 01-01-2020 e previsão de
cessação  em 04-02-2024,  em decorrência  de  limite  médico;  encaminhou  os  laudos  médicos
periciais  feitos  no  âmbito  do  INSS referente  ao  citado  benefício  concedido  à  investigada.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão de não haver qualquer
indício de falsidade nos laudos médicos apresentados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inciso  IV).  No  caso,  dos  documentos  acostados  pelo  INSS,  vê-se  que  a  investigada  já
percebeu  em algumas  oportunidades  anteriores,  o  benefício  de  auxílio-doença,  sendo  que  o
último benefício  vigente  teve  início  em 01-01-2020,  com data  final  prevista  para  04-02-2024.
Consoante laudo médico pericial datado de janeiro de 2020, S. N. de L., enfermeira do Hospital
Jorge Valente, é portadora de eritema nodoso desde 2012, com crises frequentes há 2 anos; a
última crise ocorreu em 15.12.2019. Em laudo médico elaborado por perito do INSS, este concluiu
que ela se encontrava com sinais de flogose e limitação funcional, encontrando-se inapta (18-12-
2019). Em janeiro de 2021, consta novo laudo médico pericial, concluindo pela persistência da
incapacidade.  Em  fevereiro  de  2022,  foi  feito  novo  laudo  médico  pelo  INSS,  atestando
incapacidade laborativa total e temporária, ao tempo em que sugeriu revisão de 2 anos. Não há
quaisquer  elementos  indiciários  no  sentido  de  que  os  atestados  médicos  apresentados  nas
perícias  sejam  falsos.  Ademais,  os  laudos  médicos  realizados  pelos  peritos  do  INSS
supramencionados concluíram que a investigada se encontrava inapta para o trabalho, tendo sido
atestada a sua incapacidade laborativa total e temporária. Homologação do arquivamento.

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

241. Expediente: 1.20.000.001024/2019-56 - Eletrônico Voto: 3613/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Administrativo,  instaurado  para  acompanhar  a  adesão até  efetiva  homologação
judicial de pessoa física ao acordo de leniência celebrado pelo MPF e a 'J&F I. S/A'. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como demonstra ata de audiência constante dos autos
(evento 18.1), a homologação judicial se deu nos autos judiciais nº 1011629-81.2022.4.01.3600
(5a. Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso). Exaurimento do objeto. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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242. Expediente: 1.22.003.000584/2022-94 - Eletrônico Voto: 3592/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
UBERABA-MG

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada a partir de cópia de procedimento enviado pelo Ministério
Público do Trabalho, o qual comunica suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda, com fundamento em acordo de suspensão de contrato
de trabalho (art. 10 § 1º, inciso III, da Lei 14.020/2020), celebrado pelo noticiado, consistente na
não observância do período de estabilidade de trabalhadora, fato que ensejou a condenação em
verba de natureza indenizatória. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com os seguintes fundamentos: (i) a indenização ao trabalhador fixada pela Justiça do Trabalho,
não constitui ela meio fraudulento a caracterizar o delito em tela; (ii) não se verifica vantagem
ilícita em favor do trabalhador por força da infração trabalhista, já que este tinha direito ao auxílio
emergencial fixado na Lei 14.020/2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
O art. 14 da Lei nº 14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda)
prevê que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos
de redução proporcional  de jornada de trabalho e de salário  ou de suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito
Penal.  Com efeito,  no  caso,  o  direito  violado  está  protegido  por  meio  de  sanções  de  outra
natureza (cíveis ou administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos
não se enquadram no crime previsto no art. 203 do CP. Ausência de elementos suficientes da
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).

243. Expediente: 1.22.007.000077/2019-15 - Eletrônico Voto: 3668/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
VARGINHA-MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTA PRÁTICA DE  CRIME  CONTRA
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  INFORMAÇÕES  FALSAS  NA  GFIP.  COMPENSAÇÃO  TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM
A RESSALVA DO ART. 18 DO CPP. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal, autuado
para apurar suposta prática de crime contra ordem tributária (art. 1º, inciso I e art. 2º, inciso I da
Lei nº 8.137/90) atribuída ao administrador da F. C. T. E. 1.2. A Representação Fiscal para Fins
Penais nº 10660.722.220/2018-13, noticiou que o administrador da F. C. T. E. prestou informações
falsas  na  GFIPs  (Guia  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  e
Informações  à  Previdência  Social),  referente  às  competências  de  06/2014  a  05/2017,  o  que
ocasionou  a  redução  do  valor  da  contribuição  previdenciária.  1.3.  Contudo,  consta  que  o
administrador da F. C. T. E. informou em suas GFIPs a existência de compensações, referente ao
direito creditório adquirido da empresa H.A.T.S LTDA. 1.4. Não obstante a legitimidade dos direitos
creditórios adquiridos da empresa H.A.T.S LTDA, a Receita Federal não acatou os fundamentos
para  compensações  apresentadas  pelo  administrador  da  F.  C.  T.  E.  e  glosou  os  valores
compensados,  concluindo  pela  falsidade  das  informações prestadas na  GFIPs nos  seguintes
termos:  'Em  que  pese  as  alegações  apresentadas,  não  há  como  acatar  a  legalidade  das
compensações de contribuições previdenciárias realizadas,  mediante  utilização de créditos de
terceiros e decorrentes de precatórios. O sujeito passivo fundamenta suas alegações no artigo 78
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), sob o argumento de sua prevalência
sobre as demais normais legais, deixando à margem toda a legislação específica que rege a
matéria.'  1.5.  O Procurador  oficiante  diligenciou para verificar  sobre a  exigibilidade do crédito
tributário.  Em resposta,  o  administrador  da F.  C.  T.  E.  informou o ajuizamento da Dação em
Pagamento  (012484-49.2020.4.01.3400),  suspendendo-se  o  trâmite  destes  autos  para
acompanhar  a  referida  ação.  1.6.  Na  sequência,  a  Procuradoria  da  Fazenda  comunicou  o
parcelamento  do  débito  tributário.  Contudo,  o  sujeito  passivo  deixou  de  adimplir  algumas
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prestações,  sendo  notificado  diversas  vezes  para  manifestar  interesse  na  manutenção  do
benefício. 1.7. O Procurador oficiante diligenciou no sistema Inscreve Fácil e constatou a rescisão
do  parcelamento.  1.8.  O  Procurador  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  diante  da
atipicidade da conduta, nos seguintes termos: '(...) Compulsando-se a manifestação administrativa
pelo  sujeito  passivo,  é  possível  constatar  que  a  declaração  de  compensação  foi  feita  com
embasamento em fundamentos jurídicos críveis e aceitáveis, bem como em direitos creditórios
previamente  adquiridos.  (...)  No  entanto,  não  é  porque  a  autoridade  fiscal  entendeu  pela
irregularidade das compensações que, automaticamente, as declarações devem ser consideradas
falsas e um meio para se cometer crimes tributários. Ao que tudo indica, houve mera divergência
de posições sobre aspectos jurídicos da compensação, o que não é suficiente para caracterizar os
crimes  em  comento.  Ou  seja,  na  presente  hipótese,  não  se  vislumbra  provas  ou  indícios
suficientes a demonstrar a existência de dolo na conduta da investigada. De outro lado, não se
observa,  também, o emprego de fraude ou ardil  para suprimir  ou reduzir  o tributo devido.'  2.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 2.1. Depreende-se dos autos que o sujeito
passivo pretendia a compensação das contribuições previdenciárias a partir do direito creditório
adquirido de outra pessoa jurídica, o qual foi decorrente de ação judicial ajuizada antes de 31-12-
1999, portanto, submetido ao regramento do art. 78 do ADCT/CF88. 2.2. No entanto, a Receita
Federal  não  acatou  os  argumentos  do  sujeito  passivo  e  glosou  os  valores  compensados,
aplicando multa de 150% sobre o total do débito indevidamente compensado. 2.3. Como bem
ressaltado pelo Procurador oficiante, sem adentrar no mérito das compensações tributárias, se
devidas ou não, o fato é que o sujeito passivo não utilizou de meio fraudulento ou ardil  para
redução do tributo.  2.4.  Da análise dos autos,  verifica-se que o sujeito passivo acreditava na
legalidade  da  compensação  tributária,  fato  corroborado  pelas  manifestações/justificativas
protocoladas junto à Receita Federal, quando notificado para esclarecer as informações prestadas
na GFIPs. 2.5. Ausência de prova inequívoca do dolo do investigado. Carência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. Precedentes da 2ª CCR: NF n.
1.25.000.000141/2022-11,  845ª  Sessão  Revisão  Ordinária  de  02-05-2022  e  NF
1.25.000.004293/2018-15 na 726ª Sessão Ordinária de 08-10-2018.

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

244. Expediente: 1.24.000.000615/2022-62 - Eletrônico Voto: 3579/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIMES ELEITORAIS, PREVISTOS NO ART. 350 E ART.
354-A, DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO
PRAZO LEGAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento instaurado perante o Ministério Público Eleitoral da Paraíba a
partir de uma notícia de fato, sobre elementos que indicavam a prática, em tese, do crime eleitoral,
previsto no art. 350 do Código Eleitoral pelo candidato a Vereador F.Al.M. (teria omitido à Justiça
Eleitoral  informações sobre gastos de campanha das eleições de 2020 para a contratação de
serviço advocatícios); e o crime eleitoral, descrito no art. 354-A do Código Eleitoral, cometido, em
tese,  pela  candidata  a  Prefeita  M.S.D.S.  (teria  se  apropriado,  em proveito  alheio,  de  valores
destinados  ao  financiamento  eleitoral  de  campanhas  femininas).  1.1.  A  Promotora  Eleitoral
oficiante promoveu o arquivamento do feito, com os seguintes fundamentos: (a) em relação ao
investigado F.A.l.M., que pleiteou o cargo de Vereador no Município de Uiraúna nas eleições de
2020,  entendeu  pela  ausência  de  dolo  de  sua  conduta,  visto  que  ele  deixou  de  prestar  as
informações sobre gastos de campanha para a contratação de serviço advocatício em razão de os
gastos terem sido arcados pela também investigada M.S.D.S., candidata ao cargo de Prefeito do
Município de Uiraúna; ressaltou que o investigado F.A.l.M. foi condenado, nos autos da Prestação
de Contas Eleitoral nº 0600316-75.2020.6.15.0053, a recolher ao Tesouro Nacional os valores
utilizados  indevidamente  para  o  pagamento  das  despesas advocatícias  da  sua  campanha;  o
referido processo transitou em julgado, de modo que a sanção imposta pela Justiça Eleitoral se
mostra  suficiente  à  reparação  da  irregularidade  cometida  pelo  investigado;  (b)  em relação  à
investigada  M.S.D.S.,  entendeu  que  (1)  a  conduta  apontada  ela  não  se  enquadra  no  crime
eleitoral, previsto no art. 354-A do CE ou a qualquer outro tipo penal eleitoral; (2) em que pese a
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investigada ter utilizado as verbas das candidaturas femininas para o pagamento de despesas da
coligação, beneficiando candidaturas femininas e masculinas, não houve apropriação das verbas
pela investigada, para em proveito próprio ou alheio; (3) houve uma má utilização dos recursos
pela investigada, o que, aliás, encontra-se em apuração no bojo da Prestação de Contas Eleitoral
nº 0600390-32.2020.6.15.0053, que possui decisão em segunda instância pela condenação da
investigada à devolução ao Tesouro Nacional das verbas utilizadas indevidamente. 2. Remessa
dos autos à 2ª CCR, conforme o Enunciado nº 29 da 2ª CCR. 2.1. No caso, assiste razão à
Promotora  Eleitoral  oficiante  quanto  aos  fundamentos  do  arquivamento  promovido.  2.2.  Em
relação ao investigado F.A.l.M., já houve a aplicação de sanção nos autos de prestação de contas
eleitoral  ante  a  não declaração dos valores gastos a  título  de despesas advocatícias de sua
campanha. 2.3. Em relação à investigada M.S.D.S., verifica-se fez má utilização e o desvio da
finalidade dos recursos, ao utilizar as verbas das candidaturas femininas para o pagamento de
despesas da coligação, beneficiando candidaturas femininas e masculinas. Trata-se de fato que
se  encontra  em  apuração  no  bojo  da  Prestação  de  Contas  Eleitoral  nº  0600390-
32.2020.6.15.0053, o qual já tem decisão em segunda instância pela determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das verbas utilizadas indevidamente. 3. Insistência no arquivamento, com a
ressalva do art. 18 do CPP.

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

245. Expediente: 1.24.001.000117/2022-18 - Eletrônico Voto: 3526/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada para apurar a suposta prática de crime de uso de documento
falso (art. 304 do CP). Consta que J. A. S apresentou histórico escolar contrafeito à Universidade
Federal de Campina Grande a fim de ingressar no curso de Medicina por intermédio do Processo
Seletivo para Ingresso de Graduado 2021.2. Em 14-07-2022, o MPF celebrou o Acordo de Não
Persecução  Penal  com  J.  A.  S.,  acompanhado  de  seu  defensor  (DPU),  cadastrado  no  Pje
(0801579-37.2022.4.05.8201) em trâmite na 4ª Vara da Subseção Judiciária de Campina Grande/
PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Consta dos autos informações de
que o MPF ofereceu o ANPP em questão;  este  foi  devidamente celebrado entre  o  MPF e o
acusado, acompanhado de seu defensor (DPU), e levado à apreciação do Juízo competente, não
havendo mais necessidade de se manter  este  procedimento em trâmite.  Medidas cabíveis  já
devidamente  executadas.  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).

246. Expediente: 1.25.000.001304/2022-83 - Eletrônico Voto: 3577/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS. CRIME DE LAVAGEM DE
CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CRIME. FALTA DE
JUSTA  CAUSA.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  notícia  de  fato,
instaurada para apurar  possível  crime de lavagem de dinheiro,  definidos no art.  1º  da Lei  nº
9.613/98,  tendo em vista  movimentações financeiras suspeitas de uma empresa privada.  1.1.
Conforme despacho da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (doc. 1.1, fls.
01-02), houve movimentação financeira em conta da empresa investigada em agência da CEF em
União da Vitória/PR, em que foram recebidos R$ 2.676.467,00 em créditos e a mesma quantia foi
debitada no período de 1º-05-2021 a 21-07-2021. Apurou-se que a empresa foi constituída em 19-
06/-007, com sede em Porto União/SC, com faturamento anual de R$ 1.687.804,29. 1.2. Dentre
os débitos, cerca de R$ 624 mil foram sacados em espécie; M. G. T. E., outorgante da empresa,
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realizou três saques, cada um de R$ 49 mil, sob pretexto de que os recursos teriam como origem
troca de cheques e destino pagamentos diversos. 1.3. De acordo com o informado no Relatório de
Inteligência  Fiscal,  os  saques  foram realizados  através  do  pagamento  de  cheques,  em dias
seguidos, imediatamente após o recebimento de transferências de contas de mesma titularidade
em outras instituições financeiras. Também, os sócios e a empresa titular figuram no Cadastro de
Empresas Inidôneas e  Suspensas '  CEIS,  com sanção de  26-08-2020 até  26-08-202.  1.4.  A
comunicação ao COAF foi  realizada pela  forma como os recursos foram movimentados,  com
transações em espécie em valores próximos ao limite regulatório para comunicação, de maneira a
indicar possível tentativa de burla para identificação do beneficiário final dos recursos. 1.5. De
igual forma, houve comunicação por parte do Banco Santander sobre a movimentação de R$
13,79 milhões em créditos e R$ 14,44 milhões em débitos no período de 03-03-2021 a 31-08-
2021. Esses valores demonstrariam volumes superiores ao porte de Empresa de Pequeno Porte
(EPP), a qual tem limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões, o que poderia denotar indícios
de  sonegação  fiscal.  Ainda,  no  período  de  1º-08-2021  a  31-19-2021,  houve  movimentações
subsequentes em cerca de R$ 793 mil em créditos e R$ 765 mil em débitos, com as mesmas
características das primeiras movimentações. Consta relato de diligência in loco feita do banco
comunicante aparentemente atestando: a existência física da empresa que atua em serviços de
obras  em  geral,  conservação  e  manutenção  de  estradas  federais,  estaduais  e  municipais;
participa de licitações e possui patrimônio estimado em R$4.600.000,00 que é seu capital social;
possui 80 funcionários; o socio montou a empresa em 2008 para vigilância e limpeza particular, e
com  o  tempo  foi  participando  de  licitações  públicas,  desenvolvendo  a  empresa;  conta  com
recursos oriundos das licitações que participa e depositados na conta através de TEDs. 1.6. Em
consulta ao sistema CEIS, verificou-se que a sanção imposta à empresa foi do tipo suspensão da
participação  em  licitação  por  inexecução  total  ou  parcial  de  contrato  1.7.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que não existem provas nos autos da
ocorrência  de  qualquer  crime  antecedente  que  pudesse  caracterizar  lavagem de  dinheiro.  2.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 2.1. No caso, de fato, com base em
todas as informações constantes dos autos, não há nenhum indicativo de crime antecedente à
lavagem de dinheiro,  visto que os valores movimentados denotam serem compatíveis com as
atividades desenvolvidas pela empresa e a notificação se deu por obrigação legal diante do alto
valor, isto é, sem indícios de origem ilícita dos recursos ou ausência de capacidade econômica da
empresa. 2.2. Importante ressaltar, por oportuno, que a restrição imposta pelo Estado de Santa
Catarina à empresa foi apenas a de não participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, em razão de inadimplemento total ou
parcial de contrato administrativo. 2.3. Ausência de materialidade delitiva e justa causa para o
prosseguimento das investigações. 3. Homologação do arquivamento, com base no art. 18 do
CPP, com a ressalva de ser oficiada a Receita Federal do Brasil para conhecimento dos fatos e
análise de possível ocorrência de sonegação fiscal.

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

247. Expediente: 1.25.002.000085/2022-03 - Eletrônico Voto: 3135/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  APREENSÃO  EM
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  DE  MAÇOS  DE  CIGARRO  E  DE  ESSÊNCIA  PARA
NARGUILÉ.  PRODUTOS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DESACOMPANHADOS  DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE COMPROVASSE SEU INGRESSO REGULAR NO PAÍS.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DESTA 2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1)  Notícia  de  Fato.  Crimes de descaminho  (CP,  art.  334)  e/ou  contrabando (CP,  art.  334-A).
Apreensão de 03 maços de cigarros da marca San Martin Superlslim e 150 unidades de tabaco
para narguilé, produtos de origem estrangeira desacompanhados da documentação necessária
que  comprovasse  seu  ingresso  regular  no  país,  evidentemente  para  fins  comerciais.  O
Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que o valor  dos tributos (II+IPI)  com a
importação irregular foi de R$ 380,72. 2) Promoção de arquivamento fundada no princípio da
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insignificância. 3) Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). 4) De início, ressalte-se que
não há nos autos indicação da reiteração delitiva pela investigada. Em pesquisa realizada no
Sistema Comprot/MF,  não  foram encontrados procedimentos  anteriores  à  data  do  fato  objeto
desta investigação. 5) No que se refere ao crime de contrabando de cigarros, esta 2ª Câmara tem
entendimento firmado no Enunciado nº 90, nos seguintes termos: 'É cabível o arquivamento de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros
quando  a  quantidade  apreendida  não  superar  1.000  (mil)  maços,  seja  pela  diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. Aprovado na 177ª
Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 6) Muito embora o referido entendimento firmado
pelo Enunciado nº 90 não se refira a tabacos para narguilé, em rápida pesquisa realizada na
internet verificou-se que há equivalência entre 1 (um) maço de cigarros e 1 (uma) sessão de uso
de narguilé, que se admite como sendo o tempo gasto para o consumo de 1 (uma) unidade/maço
de tabaco próprio para esse fim. 7) Entres as publicações encontradas destaco: 'Uma boa rodada
de narguilé equivale ao consumo de 1 maço de cigarro"e 'O uso do narguilé equivale ao fumo de
até 25 cigarros ' Novo estudo publicado na revista americana Public Health Reports diz que o
narguilé  pode ser  tão prejudicial,  se  não até  mais,  que o cigarro.  Uma única sessão de uso
equivale ao fumo de 25 cigarros ' mais do que um maço". 8) Nesse contexto, ausentes referências
mais exatas a respeito da equivalência entre maço de cigarro e maço de narguilé, sobretudo no
que  diz  respeito  ao  dano  à  saúde  do  usuário,  entendo  razoável  a  utilização  das  matérias
publicadas sobre o tema para aplicar à importação ilegal de tabaco para narguilé o mesmo limite
fixado no Enunciado nº  90 para o  contrabando de cigarros.  9)  Assim,  considerando que,  em
relação ao crime de contrabando de cigarros, a quantidade de maços apreendida é inferior a mil
(3 maços) e que, no que se refere ao crime de contrabando de tabaco para narguilé, a quantidade
apreendida é de 150 maços, é cabível o Enunciado nº 90, por equiparação neste último caso.
Dessa  forma,  afasto  a  tipicidade  penal  da  conduta  narrada  pela  aplicação  do  princípio  da
insignificância,  sendo,  portanto,  injustificável  o  prosseguimento  do  presente  feito.  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).

248. Expediente: 1.29.000.001512/2022-33 - Eletrônico Voto: 3627/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação de particular, na qual narra ser investidor de
determinado fundo de investimento que experimentaram expressiva queda de desempenho em
2020. O manifestante aduz que, apesar da performance negativa dos fundos,  os diretores da
gestora divulgaram entrevistas e manifestações enganosas, garantindo o retorno financeiro aos
investidores,  contrariando  os  dispositivos  da  Instrução  CVM  558,  art.  17,  incisos  III  e  IV,  e
Resolução CVM 21°2021, art. 20, bem como continuaram a receber taxas de performance sobre
as cotas. A Procuradora da República promoveu o arquivamento dos autos entendendo atípica a
conduta. Recurso do noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem
pontuou a Procuradora oficiante 'verifico que, nas entrevistas e manifestações encaminhadas pelo
manifestante, não há promessa de garantia de rentabilidade, mas apenas projeções e estimativas,
que,  ainda  que  irrealisticamente  otimistas,  não  configuram  a  prática  de  nenhum  tipo  penal.
Tampouco o recebimento de taxas de administração e performance, ainda que o fundo apresente
resultado negativo,  constitui  crime'.  De fato,  em análise aos elementos constantes dos autos,
verifica-se que o manifestante não diferenciou projeções de cenários econômicos futuros,  e o
consequente impacto dessas projeções nos fundos da gestora, com promessas de rentabilidade e
manifestações enganosas. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

249. Expediente: 1.29.000.002230/2022-53 - Eletrônico Voto: 3659/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
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SUL

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de comunicação sobre o registro da Ocorrência
Policial, para apurar o crime de lesão corporal leve (art.129, caput, do CP). A ocorrência policial
narra os seguintes fatos: F. S. V., ao ser abordado por Agentes de Segurança da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por estar em atitude suspeita próximo ao Pórtico, no
interior do Campus do Vale da UFRGS, teria dado início a atos de agressão contra os referidos
agentes,  momento em que um deles,  na tentativa de conter  F.  S.  V.,  sofreu algumas lesões
corporais.  O  Procurador  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  ante  a  ausência  de
representação da vítima, não havendo condições para o prosseguimento da persecução penal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Trata-se de crime de lesão corporal leve
(art.129, caput, do CP). Trata-se de crime de menor potencial ofensivo e de ação penal pública,
condicionada à representação (art. 88 da Lei nº 9.099/1995). O art. 88 da Lei nº 9.099/95 prevê
que, "além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação
a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas". Desta forma, a
ação penal pública cabível é condicionada à representação da ofendida. No caso, a vítima disse
expressamente não possuir interesse em representar criminalmente contra a autora dos fatos.
Desta forma, não está presente a condição de procedibilidade 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).

250. Expediente: 1.29.000.002841/2022-00 - Eletrônico Voto: 3714/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Trata-se de notícia  de fato,  autuada a partir  do Boletim de Ocorrência  nº  5787/2022/152710,
oriundo da DPPA de Vacaria/RS, para apurar suposto crime de incitação ao crime (CP, art. 286) ou
ameaça (CP, art. 147). Segundo relato de T.L.M., perito do INSS, o Vereador M.D.S. postou em
suas redes sociais matérias que incitam a população a hostilizar e cobrar a realização de perícias;
relata, também, que está sendo ameaçado e cobrado pela comunidade a partir destas postagens.
Foram  encaminhadas  duas  postagens  pelo  representante,  com  o  seguinte  teor:  'Alou  @[...]
Parabéns  pelas  ideias  visionárias  para  alavancar  nossa  cidade,  conte  comigo  para  que  se
concretizem. Mas antes da uma cuidada no quintal de casa, a fila de pessoas aguardando perícia
no INSS sem receber salário e sem condições de trabalhar está enorme' e; 'Dr. [...] na rádio, com
ótimas  ideias  visionárias  para  alavancar  Vacaria,  como  duplicação  da  BR  116,  quartel  da
Aeronáutica...Seria ótimo, mas que tal começar a mudar o mundo atendendo as perícias que
estão atrasadas no INSS? Pessoas aguardando perícia há 4 meses sem receber salário.''.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por falta de justa causa.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, observa-se que as postagens
se limitam a cobrança por  parte  de um agente político  a um agente público por  melhora na
prestação  de  serviços  públicos  à  comunidade.  De  fato,  não  se  verifica  das  postagens
encaminhadas promessa de mal injusto e grave; também não há qualquer incitação a prática de
crime contra a pessoa do médico perito do INSS. 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).

251. Expediente: 1.29.004.000107/2022-68 - Eletrônico Voto: 3667/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS
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DE  PACIFICAÇÃO  DE  CONFLITOS  NA  TERRA  INDÍGENA  GUARITA.  DISPUTA  PELO
CACICADO. EXAURIMENTO DA FINALIDADE DO PIC. MEDIDAS NECESSÁRIAS ADOTADAS.
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal, autuado para 'adotar
medidas visando ao incremento do policiamento ostensivo nos Municípios onde se situa a TI
Guarita,  a  fim  de  prevenir  a  ocorrência  de  crimes  e  a  adotar  medidas  cautelares  visando  à
cessação da prática de crimes haja vista notícia de que estariam ocorrendo, por um lado, atos de
violência física, moral e patrimonial na TI Guarita, pelo menos desde o dia 19/12/21, data em que
ocorreu eleição que resultou na troca de cacique' 1.2. No dia 10-02-2022, o MPF se reuniu com o
indígena E. J., residente na TI Guarita e relatou que o mandato do cacique C. A se encerraria em
dezembro/2022,  com  mandato  de  05  anos,  conforme  acordado  na  PRM  -  Palmeira  das
Missões/RS. Contudo, o indígena J. R. e outros indígenas constituíram comissão para antecipar a
eleição do cacique e em 19-12-2021, elegeram V. J (cacique) e J. F. (vice-cacique). Desde então,
iniciaram-se os conflitos entre os apoiadores de C. A, cacique destituído do poder pela eleição de
19-12-2021 e os apoiadores dos eleitos no aludido pleito. Acrescentou, ainda, que V. J. foi preso
por roubo a bancos e estaria envolvido com uma facção criminosa denominada 'os Manos' que
atua no Rio  Grande do Sul.  1.3.  O MPF instou o 7º  Batalhão da Polícia  Militar  para realizar
policiamento ostensivo na área e enviar, quinzenalmente, relatório sobre as ações adotadas e os
resultados obtidos para manutenção da ordem pública no interior da TI Guarita. 1.4. Em resposta,
o 7º Batalhão da Polícia Militar informou que o efetivo policial atua na área desde a eleição do
cacique  e  no  mês  de  fevereiro  realizaram  nove  atuações  de  prevenção  no  local.  Além  do
policiamento ostensivo,  também realizam ações a fim de promover a  pacificação  dos grupos
mediante  a  intermediação  de  reuniões.  1.5.  As  informações  prestadas  pelo  7º  BPM  foram
corroboradas pelo Secretaria de Segurança Pública que acrescentou, ainda, a constituição de um
Grupo de Trabalho composto pela Polícia Federal, FUNAI, Força Nacional de Segurança, Polícia
Militar, Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para implementar ações para
enfrentamento dos conflitos indígenas na região. 1.6. Nestes autos foram apensadas 13 (treze)
notícias de fatos em trâmite na PRM - Passo Fundo que tem por objeto a suposta prática de crime
entre os indígenas da TI Guarita, tendo como motivação a disputa pelo cacicado. 1.7. Foi juntado
aos autos vídeos dos conflitos envolvendo os indígenas, como bloqueios de rodovia promovida
pelo grupo que apoia V. J e J. F, os quais imputam ao cacique C. A a responsabilidade pelos
conflitos, já que este não aceita o resultado da eleição ocorrida em 19-12-2021 e resiste em deixar
o cacicado. 1.8. A PM, por meio de ofício, encaminhou novas informações sobre os conflitos: (i) a
Polícia Federal compareceu no local e ouviu os manifestantes, a fim de elucidar os fatos contidos
nos vídeos acostados aos autos; (ii) os indígenas entregaram documento do Conselho Estadual
dos Povos Indígenas ' CEPI reconhecendo a legitimidade da eleição ocorrida em 19-12-2021; (iii)
a PM utilizou mais de cinquenta policiais e doze viaturas para patrulhamento ostensivo no local e
em conversas com alguns indígenas, obtiveram a informações de que a maioria dos membros da
aldeia desejavam a troca de cacique e que seria tradição da etnia Kaingang antecipar a eleição,
caso a comunidade esteja insatisfeita com o atual cacique. Por fim, a PM solicitou ao MPF a
suspensão do policiamento ostensivo por 24hs no local. 1.9. A PM encaminhou relatório sobre as
ações realizadas no local para prevenção dos conflitos e consignou o seguinte: '(...) conforme já
discorrido amplamente, o conflito envolve dois grupos antagônicos, os quais, se compararmos ao
universo de aproximadamente 7 (sete) mil  índios vivendo na TI do Guarita,  são relativamente
pequenos,  sendo  que  a  grande  maioria  dos  indígenas  é  indiferente  às  disputas.  Em
prosseguimento,  os  dois  grupos  possuem  fortes  lideranças,  também  já  identificadas,  que
manipulam e/ou controlam os demais integrantes. Ainda, como já pautado por essa Procuradoria
de Justiça, existem diversos procedimentos judiciais relativos a crimes contra a vida envolvendo o
conflito na TI do Guarita, percebendo-se que a maioria deles envolve as mesmas partes, sejam no
polo passivo ou ativo. Sendo assim, diante do ora exposto, entendemos que o cerceamento da
liberdade, mesmo que de forma preventiva, dos principais envolvidos no conflito é medida judicial
que se impõe, pois, ao que tudo indica, o sentimento de impunidade paira sobre os envolvidos nas
disputas."  1.10.  Consta  nos  autos  informação de  que a  Polícia  Federal  instaurou  o  Inquérito
Policial nº 5000184-75.2022.4.04.7104 para apurar a possível prática de crime de quadrilha (art.
288,  parágrafo  único  do  CP),  haja  vista  os  constantes  conflitos  entre  os  mesmos indígenas,
integrantes de grupos antagônicos da etnia em disputa do cacicado. 1.11. A Procuradora oficiante
promoveu o arquivamento com os seguintes fundamentos: (i) o PIC cumpriu sua finalidade, pois
foram implementadas  ações,  em conjunto  com outros  órgãos  públicos,  para  manutenção  da
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ordem  pública  no  local.  As  ações  foram  efetivas,  posto  que  a  PM  solicitou  a  cessão  do
policiamento ostensivo (ii)  instauração do IP n. 5000184-75.2022.4.04.7104 para apuração dos
crimes envolvendo os conflitos entre os indígenas de grupos antagônicos; (iii) adoção de medidas
extrapenais  para  solução  dos  conflitos  como  o  ajuizamento  da  ACP  n.  5002280-
24.2022.404.7104.7117 com objetivo de condenar a União e FUNAI a organizar o pleito na Terra
Indígena da região sempre que eclodir conflitos decorrente da alternância de poder e da ACP n.
5004040-47.2022.404.7104 para condenar a União em obrigação de fazer, a fim de determinar
que a Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo e Passo Fundo que prestem atendimento
eficaz aos indígenas e garantam a segurança em contexto de conflito decorrente da disputa pelo
cacicado.  2.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).2.1.  Verifica-se,  pelas
informações constantes dos autos, que a Procuradora oficiante adotou as medidas necessárias na
tentativa de solucionar  a prática de crimes entre  os indígenas da TI  Guarita,  motivados pela
eleição do cacicado. 2.2. Noutro giro, as práticas criminosas envolvendo os mesmos indígenas de
grupos  antagônicos  são  objeto  de  apuração  no  IP  nº  5000184-75.2022.4.04.7104.  2.3.
Exaurimento da finalidade do PIC. Homologação do arquivamento.

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

252. Expediente: 1.29.004.000306/2022-76 - Eletrônico Voto: 3670/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) ENTRE
INDÍGENAS  DA  ETINIA  KAINGANG  MOTIVADO  PELA  DISPUTA  DO  DO  CACICADO.
ARQUIVAMENTO  DOS  AUTOS.  INSTAURAÇÃO  DE  INQUÉRITO  PARA  APURAÇÃO  DOS
FATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada a
partir de ofício da Polícia Federal noticiando suposta prática de crime de ameaça ocorridos no
Município de Planalto/RS, Terra Indígena Pinhalzinho, pelos seguintes fatos:  (1) no dia 11-05-
2022, os indígenas M. L e C. L. conduziam veículo e ao avistarem A. R. O. (indígena), conduzindo
outro  veículo,  invadiram a pista  e  avançaram o veículo  para cima do veículo  de A.R.O,  que
conseguiu desviar; e (2) no dia 08-05-2022, A. L (indígena) forçou o portão da casa de A. P.
(indígena) e não logrando êxito em arrombar, efetuou disparos de arma de fogo e 'passou' a arma
na grade  do  portão.  Os  fatos  foram motivados por  disputa  de  liderança  no  âmbito  da  Tribo
Indígena Pinhalzinho. 1.1. A Autoridade Policial concluiu pela inviabilidade das apurações, pois 'as
diligências disponíveis se limitariam a confrontar as versões apresentadas pela suposta vítima e
pelos supostos autores, não havendo outros elementos de prova aptos a ensejar a instauração de
inquérito  policial.'  1.3.  A Procuradora  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  os  seguintes
fundamentos: (i) 'considerando que o suposto crime de ameaça teria se perfectibilizado em um
contexto de disputa de direitos indígenas, a sua configuração deve ser analisada de acordo com
os  costumes  indígenas  que  regem  a  etnia  Kaingang.  (...)  Conforme  já  apurado  em  perícia
antropológica pretérita, o sistema jurídico Kaingang é fortemente influenciado pelo princípio da
vingança, consistente em um tipo particular de reciprocidade que revela o caráter negativo da
troca. (...) Nesse contexto, pode se compreender que, em razão de disputa pelo cacicado local, os
indígenas M. L, C. L. e A. L., viram a ameaça ao representante como uma forma de represália, eis
que  integrante  de  grupo  opositor';  (ii)  A  Autoridade  Policial  encaminhou  os  registros  das
ocorrências para juntada no IPL n. 2021.0083325-DPF/PFO-RS para análise conjunta, pois os
supostos  autores  da  ameaça  são  investigados  naquele  inquérito;  (iii)  a  conduta  praticada  é
adequada aos costumes da tribo indígena, conforme preceitua os art. 8.1 e 9.1 da Convenção n.
169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto n. 5.051/2004) e art. 231, caput da CF. 2.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 2.1. A 2ª CCR já examinou com outros
casos semelhantes envolvendo a etnia Kaingang. Os fatos são sempre os mesmos: agressões
recíprocas entre grupos opositores reivindicando o cacicado, ou seja, a motivação é a disputa
política  da  liderança  indígena.  2.2.  Registro,  por  oportuno,  que,  nos  autos  da  NF  n.
1.29.004.000023/2022-24,  a  Procuradora  da  República  promoveu o arquivamento de possível
prática  de  crime  de  ameaça  entre  indígenas  da  etnia  Kaingang,  fundamentado  em  perícia
antropológica  pretérita  que  confirmou  a  forte  influência  do  princípio  de  vingança  entre  seus
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membros. Contudo, na sessão realizada no dia 09-06-2022 (848ª Sessão Revisão Ordinária), esta
2ª CCR, em ato revisional, decidiu que em que pese a característica violenta e conflituosa entre os
indígenas da etnia Kaingang, necessário realizar perícia antropológica específica para a situação
posta em análise a fim de confirmar que os fatos se adéquam aos costumes e tradições da
aludida etnia.  2.3.  No caso citado,  os autos retornaram à origem para elaboração da perícia
antropológica.  Contudo,  verificou-se  que  a  referida  notícia  de  fato  foi  apensada  ao  PIC  n.
1.29.004.000107/2022-68, autuado para "adotar medidas visando ao incremento do policiamento
ostensivo nos Municípios onde se situa a TI Guarita, a fim de prevenir a ocorrência de crimes e a
adotar medidas cautelares visando à cessação da prática de crimes haja vista notícia de que
estariam ocorrendo, por um lado, atos de violência física, moral e patrimonial na TI Guarita, pelo
menos desde o dia 19/12/21, data em que ocorreu eleição que resultou na troca de cacique" 2.4.
No PIC em questão houve a promoção de arquivamento e um dos fundamentos foi a instauração
do Inquérito Policial nº 5000184-75.2022.4.04.7104 pela Polícia Federal para apurar a possível
prática de crime de quadrilha (art. 288, parágrafo único do CP), haja vista os constantes conflitos
entre  os  mesmos  indígenas,  integrantes  de  grupos  antagônicos  da  etnia  em  disputada  do
cacicado.  2.5.  Dessa forma, com base nas informações angariadas nos procedimentos acima
mencionados, verifica-se que a Procuradora oficiante vem adotando medidas para cessação dos
conflitos  entre  os  indígenas  da  etnia  Kaingang,  razão  pela  qual  não  há  justa  causa  para
continuidade 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).

253. Expediente: 1.30.001.003172/2022-54 - Eletrônico Voto: 3657/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato,  instaurada em razão de manifestação anônima encaminhada pelo
canal  "Disque  Denúncia",  a  qual  noticia  possível  atentado  contra  um Senador  da  República.
Segundo relato, 'NO ENDEREÇO [...], SITUA-SE UMA CASA, ONDE RESIDE UM CASAL (NÃO
IDENTIFICADO),  QUE  ESTÁ  ENVOLVIDO  EM  UM  POSSÍVEL  ATENTADO  CONTRA  O
SENADOR `F.B.'. Na Informação feita pelo SIP/SR/PF/RJ, é narrado que uma equipe de policiais
militares compareceu ao local com o objetivo de verificar a procedência da notícia; foi identificado
o casal, como moradores do endereço mencionado na notícia-crime; ademais, foram constatados
mais de quatro disque-denúncias em desfavor do casal, com redações semelhantes, relatando,
além  do  suposto  atentado,  uso  e  tráfico  de  drogas,  favorecimento  pessoal  e  utilização  da
residência para armazenar drogas e armas. Contudo, segundo a informação, nada de anormal foi
constatado no local;  verificou-se os antecedentes do casal,  sendo que o homem possuía uma
anotação por violência doméstica e a mulher possuía registros criminais no art. 129, art. 139 e art.
140 do CP. A Polícia Militar concluiu a diligência nos seguintes termos: 'Acredita-se que, nos casos
em que se quer dar ênfase a uma Denúncia (infundada), é característica comum citar ameaça à
vida  de  autoridades,  pois  a  suposta  existência  de  risco  à  integridade  física  de  autoridades,
chamaria  a  atenção da  Polícia  para  o  caso'.  A Polícia  Federal  não  verificou  a  existência  de
elementos  mínimos  para  instauração  de  inquérito  policial,  sob  o  fundamento  de  que  'o  fato
noticiado anonimamente aparenta se tratar de represálias ao casal que ali reside'. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De, fato como bem consignou a autoridade policial,
não  se  verifica  no  caso  indícios  mínimos  da  prática  do  crime  noticiado.  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).

254. Expediente: 1.34.001.005343/2022-31 - Eletrônico Voto: 3132/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato,  instaurada  a  partir  de  documentos  enviados  pela  Corregedoria  Regional  da
Polícia Federal em São Paulo, a fim de apurar possíveis crimes de abuso sexual infantil. Consta
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nos autos que, em razão da informação de que o cidadão canadense B.R.W.H., preso em Manaus
no dia 25-02-2022 por ordem do STF, dada a DIFUSÃO VERMELHA da INTERPOL de Mandado
de Prisão relacionado a condenação por abuso sexual infantil,  teria morado em São Paulo,  a
Polícia Federal  decidiu pela realização de diligências para averiguar a eventual ocorrência de
novos crimes sexuais por ele praticados no território brasileiro. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). A Polícia Federal entrou em contato com E.F.S., que trabalhou como
diarista  para  o  investigado  pelo  período  de  um  ano.  A testemunha  indicou  o  endereço  do
investigado.  Tendo  se  dirigido  ao  local,  os  agentes  policiais  conversaram com o  porteiro  do
condomínio, que informou que o investigado realmente havia morado ali, mas teria se mudado
para o Nordeste há aproximadamente dois anos. Diante disso, após as diligências realizadas, não
foi possível comprovar a materialidade delitiva, uma vez que não restou demonstrado que houve
de fato a prática de pornografia infantil, considerando que o investigado teria deixado de morar no
local.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Ausência  de
materialidade. Homologação de arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP.

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

255. Expediente: 1.34.006.000472/2022-92 - Eletrônico Voto: 3661/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Trata-se de Notícia  de Fato,  instaurada a partir  de ofício,  enviado pelo  Ministério  Público do
Trabalho,  encaminhando  cópia  de  despacho  de  arquivamento  exarado  no  IC
000213.2021.02.004/1, no qual noticia suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo noticiante,
empresa de autoescola em Mogi das Cruzes/SP teria feito funcionários assinar a suspensão do
contrato de trabalho, mas os mesmos se mantém trabalhando em período integral. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da Lei nº 14.020/2020 (Programa Emergencial
de  Manutenção  do  Emprego  e  da  Renda)  prevê  que:  'As  irregularidades  constatadas  pela
Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e
de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os
infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplica-se ao caso
o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Com efeito, no caso, o direito violado está
protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Além disso, não há
relatos  de fraude  ou violência;  os  fatos não  se enquadram no crime de  frustração  de direito
assegurado por lei trabalhista (art. 203 do Código Penal). Ausência de elementos suficientes da
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).

256. Expediente: 1.36.000.000331/2022-55 - Eletrônico Voto: 3707/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação anônima encaminhada por e-mail,
a qual noticia a prática de assédio moral por servidor da Superintendência Estadual do Ministério
da Saúde no Tocantins ' SEMS/TO. O noticiante narra que a servidora L.M.M.C. requereu a opção
de trabalho remoto junto à SEMS/TO, em razão do estado de saúde de sua filha, no entanto teve
seu pedido negado; a despeito da negativa, manteve-se em teletrabalho. Em razão da situação,
L.M.M.C. teria sido "pressionada, oprimida, difamada e caluniada pelas Chefias da SEMS/TO,
principalmente  pela  Chefe  do  Serviço  de  Gestão  de  Pessoas,  E.C.B."  [']  E.C.B.  ligava
constantemente ameaçando e pressionando L.M.M.C. para voltar a trabalhar presencialmente,
mesmo sabendo do que a atual servidora estava passando e sabendo que ela estava certa e no
seu direito'. Conforme as informações apresentadas, L.M.M.C. pediu sua exoneração do cargo em
que ocupava, motivada pela pressão psicológica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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inciso IV). Dos fatos narrados, poderia se cogitar da prática, em tese, de crime contra a honra da
servidora pública. Conduto, os crimes contra a honra de funcionário público, por fato relativo ao
exercício de suas funções, se processam por ação penal de iniciativa pública (condicionada à
representação do ofendido) ou privada, conforme opção da vítima (Súmula 714 do STF). No caso,
tratando-se de denúncia anônima, não há condição de procedibilidade quanto a esses crimes. Em
relação a ocorrência de assédio moral,  não se desconhece que a Câmara Federal  aprovou o
Projeto de Lei PL 4742/2001 tipificando tal conduta. Entretanto, o projeto carece de apreciação no
Senado Federal,  não havendo, até o presente momento, comando legal que defina o assédio
moral nas relações de trabalho como crime; são considerados atípicos para o direito penal, cuja
aplicação  nunca  pode  olvidar  o  princípio  da  Intervenção  Mínima,  cuidando  apenas  daquelas
condutas  especialmente  graves  aos  bens  jurídicos  e,  por  isso,  atinentes  à  seara  criminal,
consoante exigem os postulados da subsidiariedade e fragmentariedade. Em relação a suposta
prática de ato de improbidade administrativa, citada pelo Procurador oficiante, encaminhem-se os
autos a 5ª CCR para análise de matéria afeta a sua atribuição. Homologação do arquivamento.

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).

Outras deliberações(Arquivamento)

257. Expediente: 1.00.000.012114/2022-61  –
Eletrônico
(1015006-92.2020.4.01.4000) 

Voto: 3697/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: RECURSO.  INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. ACOLHIMENTO JUDICIAL. RECURSO DO REPRESENTANTE. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. REMESSA DO RECURSO À 2ª CCR. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO A SER
ANALISADO PELA 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO REVISIONAL DA 2ª CCR LIMITADA AO DISPOSTO
EM  LEI.  NÃO  CONHECIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  ANTERIOR.  REMESSA AO
CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial,
instaurado a partir de notícia formulada por R. de C. B., proprietário da empresa N R Têxtil LTDA,
localizada em Piripiri/PI,  atualmente com as atividades paralisadas,  com o intuito de apurar a
suposta prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal, atribuído a V. A. G. da R. e J. M. do
A.,  ambos ex-funcionários de mencionada empresa, no âmbito de reclamação trabalhista  que
tramita  na Justiça do Trabalho do Piauí.  2.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o
arquivamento por atipicidade da conduta de V. A. G. da R. e pelo fato de J. M. do A. não figurar
como testemunha, sendo parte reclamante na ação trabalhista.  3.  O Juízo Federal  acolheu a
promoção  do  MPF  e  determinou  o  arquivamento  destes  autos.  4.  Ciente  da  decisão,  o
representante  apresentou  manifestação  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  nos
seguintes  termos:  'É  um  recurso  para  o  CCR  em  relação  ao  processo  nº  1015006-
92.2020.4.01.4000, que o Procurador em seu relatório o mesmo tratou foi do assunto referente a
outro inquérito, por isso deve ser feito um novo relatório. A prova nova é o voto do Desembargador
relator do processo no TRF1 que já teve o seu trânsito em julgado e o mesmo tem relação com os
fatos. Vejamos, em audiência de instrução da rescisória em 11/06/2019 o senhor Valdir diz: "que
quando a máquina  precisava de menos vapor  era  orientado  por  um empregado da tinturaria
chamado  Chagas."  Então  como podemos  ver  o  desembargador  do  TRF1  cita  um trecho  do
depoimento do funcionário Chagas informando que quando faltava matéria Prima, os funcionários
eram dispensados e podiam ir pra casa e aguardar o comunicado do senhor Ricardo. Gostaria
que o Procurador da República Senhor Israel juntasse também o seu parecer que o mesmo juntou
no  processo  Nº  1015006-92.2020.4.01.4000,  para  poder  ser  examinado  pelo  Procurador
Regional'. 5. A manifestação foi autuada e encaminhada para análise. 6. Na 850ª sessão, de 27-
06-2022, a 2ª CCR, à unanimidade, não conheceu do recurso apresentado pelo representante,
sob os seguintes fundamentos: (i) a questão referente à investigação do possível crime de falso
testemunho foi judicializada; (ii) a Promoção de arquivamento foi acolhida pelo Juízo da 3ª Vara
Federal do Piauí, ao qual cabe reexaminar a matéria com base no art. 18 do CPP; (iii) a atribuição
da  2ª  CCR  nas  hipóteses  de  arquivamento  submetido  diretamente  ao  Colegiado  para
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homologação ou de remessa, com base no art. 28 do CPP, somente quando houver discordância
do Juiz quanto ao arquivamento do apuratório por considerar improcedentes as razões invocadas.
7. Ciente da decisão do Colegiado, o representante apresentou pedido de reconsideração, com os
seguintes fundamentos, em síntese: (i) conforme o art. 18 do CPP, juntou prova nova para que o
mesmo fosse desarquivado o Processo nº 1015006-92.2020.4.01.4000 e feito o relatório baseado
no Inquérito nº 2020.0087542-SR/PF/PI do Processo nº 0080398-04.2017.5.22.0000; (ii) a prova
nova é o voto do Exmo. Sr. Juiz Federal SAULO CASALI BAHIA (Relator convocado) do TRF1; (iii)
venho pedir que Vossa Excelência faça uma reconsideração em seu voto, tendo em vista que
existe uma prova nova que vai anular o relatório do procurador Federal de primeira instância e
assim fazer realmente o relatório baseado no inquérito que era pra ter sido analisado. 8. Reitero
os argumentos lançados na decisão impugnada. Com efeito,  a 2ª CCR não possui atribuição
originária  para  determinar  o  desarquivamento  de  procedimento  criminal  judicializado,  no  qual
houve pedido de arquivamento pelo membro oficiante e concordância por parte do Juiz Federal. 9.
Ressalto,  a  título  de  esclarecimento,  que  o  crime  ora  tratado  é  de  ação  penal  pública
incondicionada, cujo titular é o Ministério Público. Havendo notícia de prova nova apta a embasar
o  pedido  de  desarquivamento,  com  base  no  art.  18  do  CPP,  esses  elementos  devem  ser
apresentados perante o Procurador da República atuante junto ao Juízo Federal que acolheu o
arquivamento. Entendendo o referido membro serem as provas, de fato, novas e passíveis de
fundamentar  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  deve  ele  requerer  ao  Juízo  Federal  o
desarquivamento do procedimento,  com base no art.  18 do CPP.  10.  Manutenção integral  da
decisão impugnada. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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).

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

258. Expediente: JF-GRU-5004511-38.2022.4.03.6119-
PRESAN - Eletrônico 

Voto: 3706/2022 Origem:  GABPRM7-VSC  -  VITOR
SOUZA CUNHA

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação penal na qual o MPF
ofereceu denúncia contra O.P., cidadão ucraniano, como incurso no crime tipificado no art. 33 c/c
art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 (tráfico internacional de drogas), pela prática dos seguintes
fatos: no dia 24-05-2022, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, o réu
estava prestes a embarcar no voo QR774, da companhia aérea Qatar Airways, com destino a
Doha/Catar, de onde partiria para Lanarca/Chipre, no voo QR265, da mesma empresa aérea. Na
ocasião, o réu transportava e trazia consigo, para a entrega a terceiros no exterior, o total de 1.958
g de massa líquida de cocaína, acondicionada em um fundo falso da sua mochila. O Juízo Federal
recebeu a denúncia em 03-08-2022. A defesa do réu apresentou defesa prévia, na qual requereu
o oferecimento de ANPP. A Procuradora da República oficiante entendeu que o réu não preenche
os requisitos para o oferecimento de ANPP, quais sejam: (a) pena mínima em abstrato inferior a
04 (quatro) anos; e (b) a necessidade e suficiência do ANPP para prevenção e repressão do
delito. Na defesa prévia apresentada, a defesa requereu a remessa dos autos ao órgão superior,
com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. No que se refere ao
requisito da pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP, deve-se levar em consideração a pena
mínima cominada ao crime; e, também, as causas de aumento (a fração mínima de aumento) e de
diminuição de pena (fração máxima de diminuição). De outra parte, deve-se examinar a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e a classificação jurídica do crime, feitas pela
denúncia (art. 41 do CPP). No caso, a denúncia classificou a conduta do réu no art. 33, caput, c/c
o art.  40, inciso I,  da Lei nº 11.343/06. A pena mínima do crime do art.  33, é de 05 anos de
reclusão. Cabe considerar a fração mínima da causa de aumento (1/6 = 10 meses); o que totaliza
05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se
que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena
mínima inferior a 04 anos). Não cabimento do ANPP. 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).

259. Expediente: 1.00.000.009995/2022-32  –
Eletrônico
(0003265-13.2016.4.05.8200) 

Voto: 3692/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra G.G. de L.,  como incurso no crime previsto no art.  168-A, § 1º, inciso I,  do CP, pelos
seguintes  fatos:  (i)  o  denunciado,  marido  da  proprietária  de uma casa lotérica,  ao assumir  o
comando da empresa  em fevereiro  de 2011,  apropriou-se  dos recursos  pertencente à  Caixa,
ocasionando à referida instituição um prejuízo de R$ 58.252,48 (cinquenta e oito mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos); (ii) em ato contínuo, no início de abril de 2011,
G.G. de L. cessou as atividades da lotérica, sem dar conhecimento do fato à Caixa Econômica
Federal. O Juiz Federal recebeu a denúncia em 06-09-2016. O Procurador da República oficiante
se manifestou pelo não cabimento do ANPP, conforme os seguintes fundamentos: decisão da 1ª
Turma do STF, ao julgar o HC 191.464/SC, no sentido de que 'o recebimento da denúncia encerra
a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade
com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o
ANPP seja  viabilizado  a  fatos  anteriores  à  Lei  nº  13.964/2019,  desde  que  não  recebida  a
denúncia'. A defesa apresentou manifestação conforme o 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. Em que pese a existência de julgados
no sentido de que o ANPP não seria cabível em momento posterior ao recebimento da denúncia,
trata-se de matéria que não foi  pacificada na Jurisprudência dos Tribunais Superiores.  Assim,
deve preponderar o entendimento fixado no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR, que estabelece que o
recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração de
ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração
do  entendimento  firmado  pela  Câmara,  e  análise  dos  demais  requisitos  exigidos  para  a
celebração do ANPP. 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).

260. Expediente: 1.00.000.015066/2022-62  –
Eletrônico
(5002350-78.2019.4.03.6113) 

Voto: 3665/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Trata-se de ação Penal, em desfavor de
J. R. P. e L. D. V. pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 c/c art. 29 do CP pelo
seguinte  fato:  No  dia  27-03-2012,  os  denunciados,  mediante  fraude,  obtiveram financiamento
junto ao Banco Santander em nome de C. E. P para aquisição do veículo Fiat/Stilo, ano 2003. Ao
oferecer  a  denúncia,  a  Procuradora  oficiante  deixou  de  oferecer  ANPP,  pois  'durante  toda
apuração policial, os denunciados negaram os fatos e apresentaram versão oposta às conclusões
das diligências.' Em 03-09-2020,o Juízo Federal recebeu a denúncia em relação ao denunciado J.
R. P.; rejeitou-a em relação a L. D. V. A DPU, na defesa de J. R. P., peticionou com base no art.
28-A, § 14, do CPP, sob fundamento de que o denunciado J. R. P. é primário e não incorre nas
vedações previstas no art. 28-A, § 2º, incisos III e IV. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. No que
se refere à questão da confissão formal e circunstancialmente, é importante fazer uma distinção.
Em que pese a ausência de confissão do denunciado em sede inquisitorial, torna-se necessário
que se abra a oportunidade para o denunciado fazer a confissão formal e circunstancialmente
para os fins do ANPP (art. 28-A do CPP), dado que a confissão é parte integrante do acordo.
Precedentes da 2ª CCR: JF-SJC-5000513-47.2021.4.03.6103-IP, 837ª Sessão Revisão-ordinária
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de 07-02-2022; JF/PR/MGA-5000305-52.2021.4.04.7003-IANPP, 799ª Sessão Revisão-ordinária
de 22-02-2021 e JF/SP-0004856-15.2013.4.03.6181-APORD, 817ª Sessão Revisão-ordinária de
09-08-2021. Sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta 03/2018 ' 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: '11 Em
todos os casos,  cabe ao membro oficiante explicar  o acordo ao acusado e a seu advogado,
apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro  que o acordo pressupõe a confissão
formal e circunstanciada da infração'. Ademais, nos termos do recente Enunciado 98/2ª CCR: 'É
cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal [...]  devendo o integrante do MPF
oficiante  assegurar  seja  oferecida  ao  acusado  a  oportunidade  de  confessar  formal  e
circunstancialmente a prática da infração penal,  nos termos do art.  28-A da Lei n° 13.964/19'.
Dessa forma, verifica-se que, em princípio, a ausência de confissão formal quando da oitiva no
Inquérito Policial não configura obstáculo ao oferecimento de ANPP. Necessidade de retorno dos
autos  à  Procuradora  oficiante  para  (re)análise  dos  demais  requisitos  exigidos  para  eventual
propositura do acordo, ressalvando que caso constate a ausência de algum dos demais requisitos
exigidos ou a incidência de alguma vedação legal,  o MPF poderá recusar o oferecimento do
ANPP. Devolução dos autos à 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).

261. Expediente: 1.00.000.015589/2022-17  –
Eletrônico
(5006371-19.2021.4.03.6181) 

Voto: 3735/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal  -  IANPP. Em 29-04-2022, o MPF
ofereceu denúncia contra P.P.S.B.C. e L.A.S., como incursos no crime previsto no art. 180, § 6º,
do CP (receptação), pela prática dos seguintes fatos: No dia 02-09-2021, policiais militares foram
comunicados sobre a ocorrência de roubo de veículo dos Correios; no local, o carteiro informou
que havia sido assaltado por dois indivíduos que levaram o veículo com encomendas postais em
seu interior; posteriormente, o veículo foi localizado em frente a uma viela e os policiais militares,
nela entrando, se depararam com diversas pessoas portando caixas nas mãos, o que gerou uma
correria  generalizada.  Neste  contexto,  os  denunciados  foram  surpreendidos  na  posse  de
encomendas subtraídas do veículo dos Correios momentos antes. Os denunciados foram presos
em flagrante. O MPF, ao apresentar a denúncia, deixou de oferecer proposta de ANPP, conforme
os seguintes fundamentos: deixa de oferecer ANPP no caso em comento diante da ausência de
provocação  da  defesa  e  dos  requisitos  legais.  A  defesa  dos  denunciados  apresentou
manifestações perante a 2ª CCR do MPF, nos termos do art.  28-A, §14, do CPP. De fato,  o
Procurador  da  República  oficiante  não  apresentou  fundamentos  concretos  para  a  recusa  em
oferecer ANPP. (I) A ausência de provocação da defesa não configura fundamento idôneo para
deixar  de  oferecer  proposta  de  ANPP.  (II)  Eventual  ausência  de  requisitos  legais  para  o
oferecimento  de  ANPP  deve  ser  melhor  explicitada,  não  sendo  razoável  a  utilização  de
fundamentação genérica para a recusa.  Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da
República oficiante para consideração dos entendimentos firmados pela 2ª Câmara, bem como
(re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo. Havendo discordância,
faculta-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  que  requeira,  com  fundamento  em  sua
independência funcional, a designação de outro membro do MPF para dar continuidade ao feito.

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

262. Expediente: 1.00.000.016748/2022-92  –
Eletrônico
(5000709-51.2022.4.04.7106) 

Voto: 3736/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL  '  IANPP.  DESCAMINHO.
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DENUNCIADO REGISTRA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES EM RAZÃO
DE FATOS SIMILARES. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO
DO ANPP. 1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Em 16-03-2022,
o MPF ofereceu denúncia contra F.M.M., como incurso no crime previsto no art. 334, caput, do CP
(descaminho), pela prática dos seguintes fatos: No dia 09-07-2020, agentes da Polícia Rodoviária
Federal, em abordagem a veículo conduzido pelo denunciado, encontraram nos bancos traseiros
e  no  porta-malas  diversas  mercadorias  de  origem  estrangeira  (288  pares  de  meia;  31
carregadores  de  celular;  30  jarras  elétricas;  55  calças  legging;  70  blusas;  72  camisas,  etc.),
avaliadas  em  R$  13.225,40,  introduzidas  em  território  nacional  sem  a  documentação
comprobatória de regular importação. Tributos iludidos: R$ 6.612,70. 1.1. O MPF, ao apresentar a
denúncia, manifestou-se contra o cabimento do ANPP, conforme os seguintes fundamentos: não é
viável a realização de ANPP, pois não será suficiente para reprovação e prevenção do crime; o
denunciado registra outros 04 (quatro) procedimentos fiscais por conduta semelhante nos últimos
5 (cinco) anos anteriores a data dos fatos, conforme informações da Receita Federal e CTMA
Gerencial,  indicando  uma  conduta  criminal  habitual,  reiterada  e  profissional.  1.2.  A  defesa
apresentou manifestação perante a 2ª CCR do MPF, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; aduziu
que  eventuais  autuações  administrativas  anteriores  não  serviriam  como  impedimento  ao
oferecimento de proposta de ANPP. 2. De fato, consta da Representação Fiscal para Fins Penais
apresentada pela Receita Federal que o denunciado registra 3 (três) processos administrativos,
contendo auto de infração relacionado a perdimento de mercadorias, nos 5 (cinco) anos anteriores
ao da apreensão em análise. Além disso, a qualidade e quantidade das mercadorias indica de
finalidade comercial na prática do crime. 2.1. Nesse contexto, entendo que se encontra verificada
a conduta criminal habitual por parte do denunciado; não se mostra cabível o oferecimento de
ANPP,  nos  termos  do  art.  28-A,  §  2º,  inciso  II,  do  CPP.  3.  Não  cabimento  do  ANPP.
Prosseguimento da persecução penal.

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

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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