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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SETEMBRO DE 2022

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

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/MG-0013572-40.2019.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3767/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DA LEI 8.069/90 E/OU
ART.  241-B,  AMBOS  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  -  ECA.
COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.  ART.  96,  INCISO I,
LETRA  A,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 241-A da Lei
8.069/90 e/ou art. 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, tendo em vista o
encaminhamento de Boletim de Ocorrência n.º 100/2018 registrado em 24/01/2018, solicitando a
apuração de condutas previstas nos artigos citados do ECA, por tratar-se de crime de pornografia
infantil  veiculado por meio do Facebook,  ocorrido na cidade de Ubá/MG. 2) O Procurador da
República oficiante manifestou-se pelo declínio de competência à Subseção Judiciária de Viçosa/
MG.  Alega  a inconstitucionalidade  do ato  da  presidência  do  Tribunal  Regional  Federal  da 1ª
Região, a Resolução Presi 5747798 - que aprovou a especialização da 35ª vara federal da Seção
Judiciária  de  Minas  Gerais  para  processar  e  julgar  crimes  cibernéticos  próprios  e  crimes
praticados contra criança e adolescentes pela internet. Considera que tal ato fere o princípio do
juiz natural, por determinar, a posteriori, a competência para julgamento desta causa e daquelas
ali elencadas, não obstante sua fase processual. Aduz que, em vista da preexistência do juízo e a
vedação aos  tribunais  de  exceção,  a  competência  fixada  somente  deveria  se  aplicar  a  fatos
futuros,  e  não  a  fatos  constantes  de  inquéritos  policiais  já  distribuídos  e  sem  a  respectiva
propositura de ação penal, o que anularia o artigo 6º da referida Resolução. Por último, sustenta a
violação ao artigo 70 do Código de Processo Penal  -  que fixou a competência  pelo  local  da
consumação  do  delito  -  visto  que  a  Resolução  PRESI  5747798  estabeleceu  que  a  Seção
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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. 3) Discordância do Juiz
Federal,  que  reconheceu  a  competência  material  do  juízo  da  35ª  Vara  Federal/SJMG  para
processamento do feito, em razão da especialização determinada pela RESOLUÇÃO PRESI -
5747798 do Eg. TRF-1ª Região. 4) Remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, por aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o
art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/93. 5) Assiste razão ao Juiz Federal, cujos fundamentos a
seguir transcritos adoto como parte integrante desse voto: "Nos termos da Constituição Federal,
compete  aos  tribunais  dispor  sobre  a  competência  e  o  funcionamento  de  seus  órgãos
jurisdicionais: Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e
elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos; Internamente, compete à Corte Especial Administrativa apreciar a
matéria  relativa  à  especialização  de  varas,  nos  termos da  Constituição  Federal  e  Regimento
Interno do TRF1, 'XI ordenar a especialização de varas e atribuir competência, pela natureza dos
feitos, a determinados juízos federais.' Como se vê, a redistribuição de competência entre órgãos
já criados por lei é matéria de reorganização judiciária interna afeta à autonomia dos Tribunais, os
quais tem competência para dispor sobre especialização de varas. Dessa forma, a especialização
da 35ª Vara Federal é questão atinente à autonomia do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
ao qual compete a adoção de medidas com vistas a suprir a demanda pela entrega da prestação
jurisdicional. […] Ademais, uma vez identificado o lugar da infração - conforme a regra geral da
competência racione loci, disposta no art. 70 do Código de Processo Penal - necessário analisar a
legislação de organização judiciária que estabelece qual é o juízo natural para cuidar do feito, vez
que o art. 74 do CPP dispõe que a definição de competência em razão da natureza da infração
será  regulada  por  tais  regras,  permitindo  ao  Estado  que  se  organize  administrativamente  e
entregue uma prestação jurisdicional mais adequada à sociedade por meio da especialização." 6)
No mesmo sentido é o seguinte julgado do STJ: "A definição da garantia do juiz natural reúne (i) a
vedação  a  "juízo  ou  tribunal  de  exceção"  (art.  5º,  XXXVII),  bem  como  (ii)  o  direito  de  ser
processado e julgado por juiz (pre)determinado por lei, uma vez que "ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII). Além disso, essa garantia deve
ser encarada como meio para a efetivação de outra garantia: a do juiz independente e imparcial. É
comum,  ao  tratar  da  garantia  do  juiz  natural,  associá-la  à  garantia  do  juiz  independente  e
imparcial. Embora elas não se confundam, sua associação é importante, na medida em que a
garantia  do juiz  natural  tem como objetivo dar  concretude  à garantia  do juiz  independente e
imparcial.  Em outras  palavras,  a  interpretação  teleológica  daquela  tem em vista  a  efetivação
desta. […] O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de
auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos
jurisdicionais e administrativos. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo
Penal  dispõe  que  'A  competência  pela  natureza  da  infração  será  regulada  pelas  leis  de
organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri'". (RHC 46.881/RJ, Rel.
Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  04/09/2018,  DJe  14/09/2018)  7)
Precedente desta 2ª CCR/MPF em caso idêntico: JF/MG-1059088-95.2021.4.01.3800-IPL, 823ª
Sessão  de  Revisão,  de  04/10/2021,  por  unanimidade.  8)  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições.  Devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para  atuar  no  caso,  facultando-se  ao
Procurador  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

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

002. Expediente: JF/PR/CAS-5003642-
09.2022.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 3777/2022 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
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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: Comércio eletrônico por pessoa jurídica, com dezenas
de reiterações anteriores. O valor da mercadoria apreendida é de R$ 516,36 e o valor dos tributos
(II+IPI) com a importação irregular R$ 172,46.

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

003. Expediente: JF/PR/CAS-5006757-
38.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3779/2022 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$ 8.988,26.  Pessoa física com 7
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).

004. Expediente: JF/PR/CAS-5006767-
82.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3786/2022 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$ 4.591,50.  Pessoa física com 1
(uma) 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).

005. Expediente: JF/PR/CAS-5006771-
22.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3780/2022 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.
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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$ 9.501,48.  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).

006. Expediente: JF/PR/CAS-5006774-
74.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3917/2022 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$ 4.186,41.  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).

007. Expediente: JF/PR/CAS-5007357-
59.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3927/2022 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$ 2.425,52.  Pessoa física com 4
(quatro) 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).

008. Expediente: JF/PR/CUR-5041172-
62.2022.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 3943/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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: O valor da mercadoria apreendida é de R$ 95,00 (U$
18,20) e o valor dos tributos (II+IPI) com a importação irregular R$ 47,50. Comércio eletrônico por
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pessoa jurídica, com dezenas de 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).

009. Expediente: JF/PR/GUAI-5002162-
57.2022.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 3753/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Comunicação  de  que  a  investigada  recebeu  de  maneira  irregular  parcelas  do  Benefício  de
Prestação Continuada (LOAS).  Segundo o INSS a renda per  capita  do grupo familiar  estaria
superior  a  1/4  do  salário  mínimo,  em  contrariedade  ao  contido  no  art.  20,  §  3º  da  Lei  nº
8.742/1993 e o art. 4º, inciso VI, do Anexo do Decreto nº 6.214/2007. Promoção de arquivamento.
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Caso em
que a investigada é idosa (nascida em 19/07/1934) e que não possui meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida pela família. Entendimento do STF no sentido de que o critério
delineado pelo art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 não é absoluto, já que não é apto para, por si só,
caracterizar a existência ou não de situação de miserabilidade. Aplicação do Enunciado n° 77 da
2ª CCR que dispõe: 'É cabível  o arquivamento de procedimento investigatório em relação ao
crime de  estelionato  em detrimento  da  União,  cometido  mediante  o  recebimento  indevido  de
benefício  assistencial,  quando  (a)  não  haja  elementos  que  possam  afastar  a  presunção  de
miserabilidade, ainda que a renda familiar per capita supere o limite  legal  ou (b)  não houver
comprovação de prestação de informações falsas no momento do requerimento do benefício.'
Ausência  de  suporte  probatório  mínimo  capaz  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução
penal. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

010. Expediente: JF/PR/GUAI-5002380-
85.2022.4.04.7017-RPCR - Eletrônico

Voto: 3754/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §
3°). Comunicação de que o investigado recebeu de maneira irregular Benefício de Amparo Social
ao Portador de Deficiência. Segundo o INSS a renda per capita do grupo familiar estaria superior
a 1/4 do salário mínimo, em contrariedade ao contido no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art.
4º, inciso VI, do Anexo do Decreto nº 6.214/2007. Promoção de arquivamento. Discordância do
Juiz  Federal.  Aplicação  do  art.  28  do CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  Caso  em que o
investigado comprovou ser portador de deficiência física e que não possui meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida pela família. Entendimento do STF no sentido de que o
critério delineado pelo art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 não é absoluto, já que não é apto para,
por si só, caracterizar a existência ou não de situação de miserabilidade. Aplicação do Enunciado
n° 77 da 2ª CCR que dispõe: 'É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação
ao crime de estelionato em detrimento da União, cometido mediante o recebimento indevido de
benefício  assistencial,  quando  (a)  não  haja  elementos  que  possam  afastar  a  presunção  de
miserabilidade, ainda que a renda familiar per capita supere o limite  legal  ou (b)  não houver
comprovação de prestação de informações falsas no momento do requerimento do benefício.'
Ausência  de  suporte  probatório  mínimo  capaz  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução
penal. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

011. Expediente: JF/PR/GUAI-5002665- Voto: 3941/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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78.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  §  1º,
INCISO IV). QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  POSSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  90  DA 2ª  CÂMARA.
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP,
art. 334-A, § 1º, inciso IV). Apreensão de 844 (oitocentos e quarenta e quatro) maços de cigarros
de  origem  estrangeira  sem  os  respectivos  documentos  de  internalização.  2.  Promoção  de
arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 5. De início, ressalte-se que
nos autos não há indicação da reiteração delitiva pelos investigados. Em pesquisa realizada no
Sistema Comprot/MF também não foram encontrados procedimentos anteriores à data do fato
objeto desta investigação. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, que estabelece: 'É
cabível  o arquivamento de investigações criminais  referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja
pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à
repressão  ao contrabando de  vulto.  As  eventuais  reiterações serão  analisadas caso  a caso'.
Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7. Neste contexto, afastada a
tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o
prosseguimento do presente feito. 8. Manutenção do arquivamento.

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

012. Expediente: JF/PR/MGA-5010650-
43.2022.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 3922/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Crime de descaminho e de contrabando. Aplicação do princípio da insignificância. 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.  No caso: Tributos iludidos R$ 13.793,15.
J.B.: pessoa física sem reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. Homologação
do arquivamento.  D.M.F.:  pessoa física com 8 (oito)  reiterações nos últimos 5 (cinco)  anos à
presente autuação. Não homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  em relação  ao  investigado  J.B.  e  pela  não  homologação  de  arquivamento  em
relação à investigada D.M.F., nos termos do voto do(a) relator(a).

013. Expediente: JF/PR/MGA-5012031-
86.2022.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 3788/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Crime de descaminho e de contrabando. Aplicação do princípio da insignificância. 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$ 6.462,68. Pessoa física com 5 reiterações 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).

014. Expediente: JF-RJ-5027919-06.2020.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3774/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, PREVISTO NO ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. OFERTA DE SEGURO-
GARANTIA  PELO  EXECUTADO  PARA  VIABILIZAR  A  OPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA QUE PRODUZ OS MESMOS EFEITOS DA PENHORA, FIANÇA
OU DEPÓSITO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - LEF (LEI N° 6.830/80), ART. 9º, § 3º. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO
DO  ARQUIVAMENTO.  1)  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  de  crimes  de
sonegação fiscal de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal, tendo em
vista o teor da Representação Fiscal para Fins Penais em face de empresa privada, na qual foram
apurados  os  créditos  tributários  DEBCADs  37.205.936-8,  37.205.933-3,  37.205.935-0,
37.205.932-5, 37.205.938-4 e 37.205.939-2, relativos ao período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2004, bem como os DEBCADs 37.205.941-4 e 37.223.681-2 relativos a maio de 2009. 2)
Promoção de arquivamento considerando que: a) os DEBCADs nº 37.205.938-4, 37.205.939-2 e
37.205.941-4  foram  arquivados  administrativamente  por  nulidade,  não  sendo  tais  créditos,
portanto, constituídos definitivamente; b) não há informação de constituição definitiva do crédito
DEBCAD nº  37.205.936-8,  que  ainda  aguarda  julgamento  no  CARF e  em relação  ao qual  a
Receita  Federal  afirmou ainda  não  haver  inscrição  em dívida  ativa;  c)  o  crédito  DEBCAD nº
37.223.681-2  foi  baixado  por  liquidação,  fato  que  extingue  a  pretensão punitiva  e  autoriza  o
arquivamento da investigação; d) os DEBCADs nº 37.205.932-5 e 37.205.935-0, encontram-se
parcelados, tendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 83, § 2º, da Lei 9.430/96, e,
assim, a investigação em relação aos mesmos também pode ser arquivada; e, por último, e) o
DEBCAD nº 37.205.933-3, apesar de inscrito em dívida ativa, aguarda julgamento de embargos à
execução opostos à execução fiscal  e consta nos sistemas da PRFN com 'penhora regular e
suficiente', tendo o contribuinte informado que o débito encontra-se integralmente garantido e que,
assim, 'qualquer que seja o resultado do recurso interposto na execução fiscal, haverá extinção da
punibilidade em relação a este crédito também, seja por provimento do recurso ou por pagamento
do crédito tributário'. 3) Discordância da Juíza Federal apenas no que se refere 'ao crédito que já
se  encontra  constituído  e  se  encontra  garantido  no  juízo  da  execução  fiscal'  (DEBCAD  nº
37.205.933-3), ao fundamento de que 'a garantia do valor no juízo executivo não corresponde ao
pagamento integral exigido para a declaração de extinção de punibilidade ou ao parcelamento que
autoriza a suspensão da ação penal e do prazo prescricional. Ademais, não é possível afirmar
com certeza  que  a  garantia  do  crédito  no  juízo  da  execução  assegurará  inexoravelmente  o
pagamento ao final do processo'. 4) Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. 5)
Manifestação  da  defesa  pugnando  pela  homologação  do  arquivamento  promovido  pela
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 6) Após as mudanças introduzidas pela
Lei n° 13.043/14, a Lei de Execução Fiscal - LEF (Lei n° 6.830/80) passou a permitir, em seu art.
9º,  II,  a  oferta  de  seguro-garantia  pelo  executado  para  viabilizar  a  oposição  de  embargos  à
execução  fiscal  -  comumente  a  única  forma  de  defesa  do  contribuinte,  tendo  em  vista  a
abrangência limitada da exceção de pré-executividade (enunciado n. 393 do STJ). 7) Por força do
§ 3º do mesmo art. 9º, a garantia da execução, por meio do seguro-garantia, produz os mesmos
efeitos da penhora, fiança ou depósito. 8) Assim, tal como as demais garantias, o seguro-garantia
será liquidado para o pagamento da dívida, caso seja decidido pela mantença do crédito tributário
constituído. 9) No caso, considerando que o contribuinte já realizou garantia antecipada no valor
integral de sua dívida, só se vislumbram duas possibilidades: ou o débito inteiro será pago após o
trânsito em julgado, com a liquidação do seguro-garantia e a extinção da punibilidade penal pelo
disposto no art. 83, § 4°, da Lei n. 9.430/1996, ou a defesa do contribuinte será acolhida, gerando
anulação do crédito e atipicidade criminosa. Inexiste, portanto, justa causa para o prosseguimento
da  persecução  penal.  10)  Precedente  da  2ª  Câmara:  JF-RJ-5002164-77.2020.4.02.5101-INQ,
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855ª Sessão de Revisão, de 08/08/2022, por unanimidade. 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). 
O advogado Dr. André Galvão, OAB/DF Nº 156.129, realizou sustentação oral.

015. Expediente: JF-RJ-5107530-71.2021.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3763/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  241-A  DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N° 8.069/90) POR USUÁRIO DE "SALA DE
BATE PAPO" EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA
NA HIPÓTESE, REQUISITO TAMBÉM EXIGIDO PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O  CRIME  E,  CONSEQUENTEMENTE,  A
ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  PARA  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1) Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art.
241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) por usuário de "sala de bate
papo"  em ambiente  virtual.  2)  Promoção  de  arquivamento  sob  o  fundamento  de  que  o  ato
investigado não constitui crime, já que se trata 'de uma única fotografia de uma criança do sexo
feminino com roupa íntima, sem a devida contextualização. Não há cena de sexo explícito, real ou
simulada, ou exibição de órgãos genitais para fins sexuais'.  3) Discordância da Juíza Federal
considerando que a 'investigação envolve a publicação de uma foto de criança com parte do corpo
desnudo em uma sala de bate-papo cujo nome seria `FANTASIAS-ABSURDAS'." 4) Remessa dos
autos à 2ª CCR/MPF nos termos do art. 28 do CP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5) De início,
conforme  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  certo  que:  'A definição  legal  de
pornografia infantil apresentada pelo artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente não é
completa e deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição
peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA), tratando-se de norma penal explicativa
que contribui para a interpretação dos tipos penais abertos criados pela Lei nº 11.829/2008, sem
contudo restringir-lhes o alcance. É típica a conduta de fotografar cena pornográfica (art. 241-B do
ECA) e de armazenar fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente
(art. 240 do ECA) na hipótese em que restar incontroversa a finalidade sexual e libidinosa das
fotografias,  com enfoque nos órgãos genitais  das vítimas -  ainda que cobertos por peças de
roupas -, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação
obscena e pornográfica'. (REsp 1543267/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 16/02/2016) 6) Ocorre que o fato de o crime ser
cometido por meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal,
sendo necessárias  a  transnacionalidade  da  conduta  e  a  existência  de  tratado  ou  convenção
internacional,  nos  termos  do  art.  109,  V,  da  CF.  7)  Tratando  do  caso  em análise,  existe  a
Convenção  Internacional  sobre  Direitos  da  Criança,  da  qual  o  Brasil  é  signatário  (Decreto
99.710/1990, art. 1º). 8) No entanto, verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na
hipótese, requisito também exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e
julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução
penal. 9) "A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência
próprio  de  sítios  virtuais  de  amplo  acesso,  bem  como  da  reconhecida  dispersão  mundial
preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se
constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve
apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal
como  ocorre  na  troca  de  e-mails  ou  conversas  privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil.
Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual,
bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território
nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF - RE 628624, Tribunal
Pleno,  julgado  em  29/10/2015,  DJe  06/04/2016).  10)  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC
236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado em 16/02/2016,  DJe 08/03/2016;  CC 128.140/SP,  Terceira
Seção,  julgado em 14/05/2014,  DJe 02/02/2015;  CC 103.011/PR,  Terceira  Seção,  julgado em
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13/03/2013, DJe 22/03/2013. 11) Ausência de elementos de informação capazes de justificar, por
ora, a competência da Justiça Federal e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. 12) Competência da Justiça Comum Estadual. 13) Declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Expediente: JF-SOR-5004526-68.2021.4.03.6110-
IP - Eletrônico 

Voto: 3755/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Promoção de arquivamento. Discordância da Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV da LC nº 75/93. O depoimento da referida testemunha em nada influenciou o convencimento do
magistrado,  uma  vez  que  constatada  a  falsidade,  desconsiderou-se  todo  o  seu  depoimento.
Sentença  fundada  em  outros  elementos  de  prova  existentes  nos  autos.  Ausência  de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. 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 10/02/2020. Manutenção do
arquivamento.

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

017. Expediente: JF/SP-5003894-57.2020.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 3790/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Extrai-se
dos autos que, em 06/11/2012, a investigada A.L.R.S., por sua procuradora M.L.C.O., requereu
benefício  de  amparo  assistencial  ao  idoso  instruindo-o,  dentre  outros  documentos,  com
declarações sobre a composição do grupo e renda familiar do idoso e de pessoa portadora de
deficiência, afirmando que vivia sozinha e não possuía companheiro. Declarações supostamente
firmadas  pela  requerente.  O  benefício,  concedido  em 21/12/2012,  foi  pago  de  08/01/2013  a
26/09/2013,  no  valor  original  de  R$  6.310,00.  Todavia,  o  INSS  verificou  que  os  sobreditos
documentos eram falsos, uma vez que a investigada residia há anos com seu cônjuge, titular de
benefício  auxílio-doença  previdenciário,  com renda  mensal  de  R$  789,29,  razão  pela  qual  a
beneficiária não teria direito ao benefício de amparo ao idoso, concedido apenas a idosos com
renda familiar per capita inferior a um - do salário mínimo, em contrariedade ao contido no art. 20,
§ 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art. 4º, inciso VI, do Anexo do Decreto nº 6.214/2007. Promoção de
arquivamento. Parcial discordância da Juíza Federal, apenas no tocante à procuradora M.L.C.O.,
considerando  que  a  materialidade  delitiva  está  demonstrada  nos  autos  e  que  a  investigada
M.L.C.O. 'reconheceu sua assinatura no termo de requerimento do benefício, afirmando trabalhar
para  um grupo  de  advogados  em São  Paulo,  assinando  os  documentos  por  eles  enviados,
recebendo, por benefício, o valor de R$ 150,00'. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº  75/93.  Assiste  razão  ao  Procurador  da  República:  'Em  relação  a  M.L.C.O.,  que  atuou
formalmente como procuradora da beneficiária, não se restou evidenciado que tivesse ciência dos
documentos espúrios que acompanharam o requerimento do benefício assistencial de amparo ao
idoso em tela. Isso porque toda a documentação, preenchida e providenciada por advogados, era-
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lhe  entregue  apenas  para  que  assinasse  e  protocolasse  o  requerimento  na  agência  da
Previdência  Social,  recebendo,  para  tanto,  a  quantia  de  R$  150,00'.  Benefício  requerido  em
06/11/2012,  ou seja,  há quase 10 (dez)  anos.  Ausência  de elementos suficientes de conduta
dolosa.  Aplicação  da  Orientação  2ª  CCR  nº  26/2016:  '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'.  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/UMU-5006076-71.2022.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 3785/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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$ 9.739,81.  Pessoa física com 9
(nove) 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).

019. Expediente: JF-AMR-5000643-41.2021.4.03.6134-
APN - Eletrônico 

Voto: 3811/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  34ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
AMERICANA/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
NECESSÁRIA  E  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos
crimes previstos no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (na forma do art. 71 do CP) e no art. 241-B da
Lei n° 8.069/90 (na forma do art. 71 do CP), em concurso material de crimes (CP, art. 69). Posse,
armazenamento e compartilhamento, por meio da rede mundial de computadores, de fotografias e
vídeos com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 2. A
Procuradora 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° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020,
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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 e, com a exasperação 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 e, com a exasperação pela fração mínima de 1/6 da continuidade delitiva, resulta em um
total de 01 ano e 02 meses de reclusão. Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas dos
crimes objeto da denúncia alcança o patamar de 04 anos e 08 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).

020. Expediente: JF/CE-0804872-61.2021.4.05.8100-
APE-ORD - Eletrônico 

Voto: 3778/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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 ANPP (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, da Lei n° 9.613/98, por
agirem de forma a dissimular e ocultar a real propriedade de bens adquiridos pelos membros da
organização criminosa do Primeiro Comando da Capital - PCC, atuantes e residentes na cidade
de  Fortaleza/CE.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  aos
denunciados por considerar que: I)  não houve a confissão formal  e circunstancial  da infração
penal; II) há indícios que apontam para o envolvimento deles com as atividades desenvolvidas
pela organização criminosa do PCC, atraindo o disposto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP e III) a
gravidade em concreto dos crimes narrados na denúncia desaconselha a propositura do referido
benefício,  sendo que eventuais  medidas  acordadas seriam insuficientes  para  a  reprovação e
prevenção da infração penal.  3.  Interposição de recurso pela defesa de J.C.C.,  F.C.C.F.  e de
M.E.F., 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.
Inicialmente, 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.' 5. Por outro lado, no entanto, um dos requisitos
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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. 6. No presente caso, consta da denúncia que 'No
período compreendido entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, J.C.C. (C.) e F.C.C.F. (C.), de
forma livre e espontânea, dissimularam a origem e ocultaram a propriedade de bens e valores
provenientes de operações de tráfico internacional de drogas realizadas pelo Primeiro Comando
da Capital  -  PCC,  beneficiando as pessoas de R.J.S.  e  F.A.S.,  ambos integrantes da cúpula
daquela organização criminosa. No mesmo período, M.E.F., cônjuge de C., de livre e espontânea
vontade, concorreu para ocultar a propriedade e dissimular a origem dos mesmos bens, cedendo
sua conta bancária para o recebimento de recursos oriundos de um contrato de seguro celebrado
em favor  de  R.J.S.'.  7.  No  tópico  da  denúncia  relacionado  ao  ANPP,  foi  destacado  que  "O
Ministério Público Federal, nesta oportunidade, informa que deixará de oferecer acordo de não
persecução  penal  aos  acusados  em  razão  da  existência  de  indícios  que  apontam  o  seu
envolvimento com as atividades desenvolvidas por organização criminosa. Conquanto os autos
não estejam instruídos com elementos capazes de robustecer eventual denúncia pelo crime do
art. 2º da Lei n. 12.850/2013, remanescem elementos que indicam o vínculo dos denunciados com
o Primeiro Comando da Capital, atraindo o disposto no art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo
Penal  (...)  Para  além  disso,  a  gravidade  em  concreto  dos  delitos  narrados  nesta  denúncia
desaconselha a propositura do referido benefício, eis que eventuais medidas acordadas seriam
insuficientes para a reprovação e prevenção do crime." 8. Conforme ressaltado na manifestação
ministerial, a atuação dos réus ao agirem "de forma criminosa para o fim de viabilizar a ocultação
e dissimulação patrimoniais por importantes integrantes de uma organização criminosa do porte
do Primeiro Comando da Capital, acaba por contribuir para o êxito de tal empreitada, na medida
em que assegura a  preservação e ocultação do proveito  patrimonial  auferido com o delito.  A
lavagem de  dinheiro  praticada  representou  portanto  um importante  elo  na  cadeia  criminosa,
distante de atos isolados de lavagem de dinheiro, mas sim que permitiram a permanência de
lideranças criminosas no Estado do Ceará durante significativo lapso temporal, não contribuindo o
acordo à repressão ou prevenção dos delitos". Foi consignado, ainda, que "a alta reprovabilidade
da conduta dos réus, que, como já exposto anteriormente, contribui para a impunidade de crimes
cometidos por organização criminosa (PCC), também demonstra ser insuficiente a formulação do
acordo para a prevenção e a reprovação do crime, pois F. e J. exerciam papel de destaque na
ocultação dos valores ilícitos obtidos com o tráfico de drogas. Quanto à M., apesar de não ter uma
participação  tão  importante  quanto  à  dos  réus  anteriormente  referidos,  demonstrou  conduta
incompatível com o acordo, ao dilapidar parte do valor supostamente ilícito, pois teria sido obtido
anteriormente  com o  tráfico  de  drogas,  de  R$  642.414,19.  Com efeito,  observou-se  que  ela
passou  a  se  desfazer  desses  valores,  transferindo  cerca  de  R$  500.000,00  para  custear  os
honorários dos advogados K.G. de C. e J.R.M. (fls.  255/269 - Apenso II - Vol. II), além de ter
utilizado parte desse valor para o seu custeio e de seu companheiro, como a mesma confirmou
em audiência. Além disso, ao contrário do que alega a defesa, não há ofensa à isonomia, a qual
se  manifesta  também  em  seu  aspecto  material,  que  torna  necessária  atenção  para  as
peculiaridades de cada situação. A conduta dos réus se mostra, diferentemente do que aconteceu
com os réus aos quais foi oferecido o ANPP, incompatível, pelos motivos já expostos." 9. Neste
sentido,  cumpre  observar  que  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). 10. Dessa forma, inviável o
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que,
dadas  as  circunstâncias  e  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  não  estão  preenchidos  os
requisitos para a sua celebração.  11.  Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos autos à
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).
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021. Expediente: JF-DF-1003758-86.2020.4.01.3400-
APN - Eletrônico 

Voto: 3804/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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 pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, II, 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).

022. Expediente: JF/ES-5006317-94.2022.4.02.5001-
*APE - Eletrônico 

Voto: 3847/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 PELAS DEFESAS. 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 acusados pela prática dos
crimes de associação criminosa (CP, art. 288), de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de lavagem
de dinheiro (Lei n° 9.613/98, art. 1°). 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o
acordo por considerar que: I) o somatório das penas mínimas cominadas aos crimes denunciados,
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que foram perpetrados em concurso material (mediante desígnios autônomos), ultrapassa o limite
previsto  no art.  28-A do CPP e II)  os crimes foram praticados entre  2009 e 2015,  mediante
engenhoso modus operandi (que demandou quase 10 anos de investigação para o seu deslinde)
e provocaram graves consequências (vide o vultoso montante de tributos sonegados), fatos que,
juntos, rechaçam o atendimento do requisito subjetivo estabelecido pelo referido dispositivo legal,
revelando-se  incabível  o  acordo  de  não  persecução  penal,  também  sob  este  enfoque.  3.
Interposição de recurso pelas defesas, por entenderem que os requisitos para a celebração do
acordo estão preenchidos. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR/MPF, com fundamento no art.
28-A,  §  14,  do CPP.  4.  Inicialmente,  importante  registrar  que em relação ao cálculo  da pena
mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por
não  ser  cabível  a  propositura  do  acordo  quando  o  cômputo  das  penas mínimas  dos  crimes
atribuídos aos acusados, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite
estabelecido  no  art.  28-A  do  CPP  (inferior  a  04  anos).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes
precedentes:  Processo  n°  5007273-44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de
25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020,
ambos unânimes. 5. No presente caso, os réus foram denunciados pela prática do crime previsto
no art. 288 do CP, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 01 ano de reclusão; pelo crime
previsto no art. 299 do CP, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 01 ano de reclusão; e
pelo crime previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03
anos de reclusão. Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da
denúncia, praticados em concurso material,  é superior ao limite previsto no art.  28-A do CPP
(pena mínima  inferior  a  04 anos).  6.  Cabe ressaltar,  também,  que  um dos requisitos  para  o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. 7. Na hipótese em análise, conforme consignou o Procurador da República
oficiante, os crimes foram praticados entre 2009 e 2015, mediante engenhoso modus operandi
(que  demandou  quase  10  anos  de  investigação  para  o  seu  deslinde)  e  provocaram graves
consequências, fatos que, analisados conjuntamente, indicam não ser o ANPP medida suficiente
para a reprovação e prevenção do crime. 8. Neste sentido, o 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.  Inviabilidade  do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que
não  estão  preenchidos  os  requisitos  para  a  sua  celebração,  no  caso  concreto.  10.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

023. Expediente: JF/PR/CUR-5022827-
48.2022.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 3768/2022 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  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL/REITERADA (CPP, ART. 28-A,
§  2°,  II).  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela
prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 299, na forma do art. 69, todos do CP. 2. Consta
dos autos  que  nas  datas  de 18/03/2011,  21/05/2012 e  02/08/2013,  o  ora  denunciado  inseriu
declarações falsas em alterações de contrato social de determinada pessoa jurídica, ao fazer uso
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de nome falso e de números de inscrições ideologicamente falsas previamente obtidas perante o
Instituo de Identificação do Ceará e o Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, tendo tais
atos  societários  ideologicamente  falsos  sido  posteriormente  apresentados  para  registro,  por
determinação do denunciado, perante a Junta Comercial do Paraná, em 21/02/2011, 22/06/2012 e
07/08/2013,  respectivamente.  Da  mesma  forma,  em 21/05/2012,  inseriu  declaração  falsa  em
alteração de contrato  social  de uma outra  pessoa jurídica,  ao fazer  uso de nome falso e de
números  de  inscrições  ideologicamente  falsas  previamente  obtidas  perante  o  Instituto  de
Identificação  do  Ceará  e  o  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  da  Receita  Federal,  tendo  tal  ato
societário ideologicamente falso sido posteriormente apresentado para registro, por determinação
do denunciado, perante a Junta Comercial  do Paraná, em 22/06/2012. Ainda, em 17/06/2020,
determinou a apresentação, por meio eletrônico, perante a Receita Federal,  de declaração de
ajuste anual de imposto de renda de pessoa física ideologicamente falsa, preenchida com nome
falso e com o número da inscrição ideologicamente falsa previamente obtida perante o Cadastro
de Pessoas Físicas da Receita Federal. 3. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer
o acordo ressaltando que 'os fatos objeto da ação penal 0011685-80.2019.8.16.0013 (evento 28),
a  demonstrar  a  existência  de  conduta  criminal  habitual  e  reiterada  em delitos  de  falso  pelo
denunciado, bem como que o somatório das penas referentes aos delitos objeto da denúncia
anexa superam o requisito legal de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos'. 4. Interposição de
recurso pela defesa, requerendo que o órgão superior do MPF decida pelo reconhecimento da
prescrição dos fatos ocorridos nos anos de 2011, 2012 e 2013, por entender que o crime-fim de
uso de documento particular falso seria post factum impunível, absorvido pelo crime-meio anterior
de falsidade ideológica (já fulminado pela prescrição). Com isso, solicitou que seja realizada a
revisão da recusa ministerial em propor o acordo com relação ao fato ocorrido em 17/06/2020,
único ainda não prescrito, no entendimento da defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que em relação ao
cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se manifestou em
diversas ocasiões por não ser cabível  a propositura do acordo quando o cômputo das penas
mínimas  dos  crimes  atribuídos  aos  acusados,  em concurso  material,  formal  ou  continuidade
delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°
770, de 25/05/2020;  Processo n°  5008180-19.2020.4.04.7000,  Sessão de Revisão n° 769,  de
11/05/2020, ambos unânimes. 6. No presente caso, o réu foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 304 c/c art. 299, ambos do CP, em concurso material (CP, art. 69), por fatos
cometidos em 2011, 2012, 2013 e 2020. Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas das
infrações penais objeto da denúncia ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04
anos), não cabendo a este Órgão Revisor determinar o arquivamento de crimes descritos na peça
acusatória  (por  suposta  prescrição  decorrente  de  eventual  absorção  dos  crimes  de  uso  de
documento falso pelos de falsidade ideológica) ou ainda afastar a regra do concurso material
imputada pelo membro do MPF na denúncia. 7. Ademais, cabe ressaltar que um dos requisitos
para  o  oferecimento  do  acordo  é  que  a  medida  se  mostre  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício
não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 8. 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).  9.  No
presente caso, conforme consignou o Procurador da República oficiante, os fatos objeto da Ação
Penal n° 0011685-80.2019.8.16.0013 (Evento 28), demonstram a existência de conduta criminal
habitual/reiterada em crimes de falso pelo denunciado, sendo que no referido processo o acusado
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art.  297, ambos do CP, por fatos
ocorridos em 2019. 10. 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. 11. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem
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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).

024. Expediente: JF/PR/CUR-5045578-
29.2022.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 3803/2022 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  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS  MÍNIMAS  QUE  EXCEDE  O  LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO,
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA  CRIMINAL  HABITUAL,  REITERADA  E/OU
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em
desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 334 do CP, por 09 (nove) vezes, em
concurso material  (CP,  art.  69).  2.  O Procurador da República oficiante  deixou de oferecer  o
acordo por considerar a existência de elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada
e/ou profissional da denunciada. 3. Interposição de recurso pela defesa, por entender que estão
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, importante registrar que em relação ao
cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se manifestou em
diversas ocasiões por não ser cabível  a propositura do acordo quando o cômputo das penas
mínimas  dos  crimes  atribuídos  aos  acusados,  em concurso  material,  formal  ou  continuidade
delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°
770, de 25/05/2020;  Processo n°  5008180-19.2020.4.04.7000,  Sessão de Revisão n° 769,  de
11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente caso, a ré foi denunciada pela prática do crime
previsto no art. 334 do CP (cuja a pena mínima é de 01 ano de reclusão), por 09 (nove) vezes em
concurso  material  (CP,  art.  69).  Verifica-se,  portanto,  que  a  soma  das  penas  mínimas  das
infrações penais objeto da denúncia ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04
anos). 6. Ademais, cabe ressaltar que um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a
medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o
art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado
reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 7. 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). 8. No presente
caso, conforme consta da denúncia, foram lavrados diversos autos de infrações em desfavor da
acusada,  por  iludir  o  pagamento  de  tributos  ao  introduzir  mercadorias  estrangeiras  (bebidas
alcoólicas) no país, que geraram a instauração de vários inquéritos policiais. 9. Inviabilidade do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que
não  estão  preenchidos  os  requisitos  para  a  sua  celebração,  no  caso  concreto.  10.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  inviabilidade de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).
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025. Expediente: JF/PR/PON-5008321-
40.2022.4.04.7009-APN - Eletrônico 

Voto: 3969/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PONTA GROSSA

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

Ementa: RÉU  PRESO.  INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CRIMES  DE
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40,
INCISO I)  E DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). 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 acusado pela prática dos crimes de tráfico internacional de
drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I) e de resistência (CP, art. 329), na
forma do art. 69 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por
considerar  que  as penas mínimas em abstrato  cominadas aos  crimes imputados ao  réu são
superiores 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 entender
que os requisitos para a sua celebração estão preenchidos. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que em
relação  ao  cálculo  da  pena  mínima  para  fins  de  celebração  do  ANPP,  esta  2ª  CCR  já  se
manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo
das  penas  mínimas  dos  crimes  atribuídos  aos  acusados,  em  concurso  material,  formal  ou
continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos).
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão
de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão
n°  769,  de  11/05/2020,  ambos  unânimes.  6.  Na  presente  hipótese,  a  denúncia  classificou  a
conduta do acusado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem
como no art. 329 do CP, em concurso material (CP, art. 69). 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. Além disso, a pena mínima
cominada  ao  crime  do  art.  329  do  CP é  de  02  meses  de  detenção.  Assim,  considerada  a
classificação jurídica feita na denúncia (com base na exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias),  observa-se  que  o somatório  das penas mínimas cominadas aos  crimes
supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 7. Cumpre
salientar, 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  aplicasse  a  referida  causa  de  diminuição  no  caso  em  análise  (ad
argumentandum tantum),  tal  fato  não justificaria,  por  si  só,  a  aplicação da referida causa  de
diminuição  em seu  patamar  máximo,  sendo necessário  analisar  as  demais  circunstâncias  do
crime. 8. 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).  9.  Na  presente  hipótese,  conforme
ressaltado pelo Procurador oficiante, "há que se considerar que o acordo não seria suficiente para
prevenção  e  repressão  dos  ilícitos,  tendo  em vista  a  grande  quantidade  e  especialmente  a
qualidade da droga apreendida, além do modus operandi do denunciado que fez uso de violência
contra os PRFs, já que ao perceber que seria preso, desobedeceu a ordem de parada da voz de
detenção,  empreendeu  fuga  a  pé  e  resistiu  mediante  violência  à  sua  captura,  resultando
ferimentos nos policiais que o prenderam, sendo vedada a formalização de acordo nesse tipo de
situação, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP." Ao se manifestar pela manutenção da prisão
preventiva, o membro do MPF destacou ainda "a qualidade da droga transportada era significativa
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(101.550 g da substância maconha) e indica possível atuação em colaboração com associação ou
organização criminosa, além do registro de outro Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no ano
de 2020 por tráfico de drogas (autos 5006198- 76.2020.8.24.0113, da Vara Criminal da Comarca
de Camboriú/SC - evento 63-CERTNARRAT6), o que demonstra a reiteração da prática dessa
espécie delitiva." 10. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal, tendo em
vista  que as penas mínimas dos  crimes imputados ao réu na denúncia  são  superiores 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. 11. 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.  12.  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).

026. Expediente: JF/PSA-0001099-89.2019.4.01.3810-
APN - Eletrônico 

Voto: 3806/2022 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 pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297,
ambos 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
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para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a).

027. Expediente: JF-RJ-0517670-88.2001.4.02.5101-
AP - Eletrônico 

Voto: 3838/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 297 c/c art.
304,  ambos  do  CP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  considerou  não  ser  possível  o
oferecimento do acordo após o recebimento da denúncia,  conforme entendimento do STJ.  3.
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que
foi  revisada  e  ampliada  a  partir  da edição  da Lei  n°  13.964/2019,  e  definiram,  no item 8,  a
possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada
nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento
da ação penal'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de
acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado,
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar  formal  e  circunstancialmente  a  prática  da
infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento,  inclusive  na  fase  recursal,  quando do  surgimento  da  Lei  nº  13.964/2019'.  7.
Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na
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).

028. Expediente: JF-SE-0804490-03.2019.4.05.8500-
APN - Eletrônico 

Voto: 4006/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  EM
SERGIPE

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 de
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falso testemunho (CP, art.  342). 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o
acordo consignando que: I) a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no
sentido de que não se aplica o ANPP após o recebimento da denúncia e II) a medida não se
mostra suficiente à reprovação e à prevenção do crime praticado. 3. Interposição de recurso pela
defesa  de  M.M.S.B.,  por  entender  que  os  requisitos  para  a  celebração  do  acordo  estão
preenchidos. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP.
4.  Inicialmente,  importante  registrar  que  a  2ª  CCR/MPF  possui  entendimento  firmado  pela
possibilidade  de  celebração  do  ANPP  no  curso  da  ação  penal,  conforme  disposto  em  seu
Enunciado n° 98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada).
Além do mais, 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'.  Existência  de  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. Por outro
lado, entretanto, verifica-se que um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida
se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-
A,  §2°,  II,  do  CPP dispõe  que  o  benefício  não  se  aplica  na  hipótese  de  ser  o  investigado
reincidente  ou  se  houver  elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. 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).  7. No presente
caso, conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, "Além desta ação penal, o
acusado  está  respondendo  criminalmente,  na  Justiça  Estadual,  a  um Termo  Circunstanciado
(processo n. 202145101073) e à ação penal (processo n. 201788601045). Esta última denúncia
resultou de inquérito  policial  instaurado  para apurar  os crimes de peculato  e  de lavagem de
dinheiro por gestores da Associação (...), com a participação de deputados estaduais, envolvendo
verbas  de  subvenções  oriundas  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  (ALESE),  vinculado,
portanto, ao contexto em que se deu o falso testemunho no processo eleitoral. Tais fatos estão
relacionados aos narrados nestes autos, uma vez que o crime de falso testemunho foi praticado
no bojo de representações julgadas no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que tratavam do
caso de repasses e aplicações irregulares de verbas sociais da ALESE e o testemunho referiu-se
à  destinação  de  subvenção  à  Associação  (...).  Em  que  pese  ainda  não  haver  condenação
definitiva, não se pode negar a gravidade dos fatos pelos quais o réu está sendo processado na
ação penal n. 201788601045, os quais versam sobre os crimes de lavagem de dinheiro e peculato
e estão vinculados ao crime ora investigado (falso testemunho), razão pela qual a celebração do
acordo  de  não  persecução  penal,  utilizado  precipuamente  para  beneficiar  aqueles  que  não
tenham outros envolvimentos criminais, não se mostra adequada e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, na sua vertente da
proibição de proteção deficiente". 8. Cumpre observar que 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. 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.  10. 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
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oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

029. Expediente: JF/SP-0013644-81.2014.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3810/2022 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  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. 337-A, incisos I e III, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante recusou a
propositura do acordo por considerar que a medida não se mostra suficiente para a reprovação e
a prevenção do crime, bem como há elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/
ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR,
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além
disso, o art. 28-A, §2°, II,  do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido
dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do
acusado  constitui,  em  regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal
(Procedimento n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo
n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n°  770,  de 25/05/2020).  Nesse sentido,  a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
são  suficientes  para  caracterizar  a  contumácia,  a  habitualidade  ou  a  reiteração  delitiva,  que
implicam  a  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  (Procedimento  n°
1.00.000.020628/2021-17, Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, unânime). 6. No presente
caso, conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, 'verifica-se que o acusado
responde a outra ação penal, pela suposta prática do delito de crime contra a ordem tributária, nos
autos 0040224-73.2013.8.26.0050 em trâmite perante a 14ª Vara Criminal (TJ-SP), conforme se
verifica de folha de antecedentes de ID. 255514994 - Pág. 2.' 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  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).

030. Expediente: JF/UMU-5002764-87.2022.4.04.7004-
APN - Eletrônico 

Voto: 3800/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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
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penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime
previsto  no art.  334,  §  1°,  III,  do CP,  por  07 (sete)  vezes,  na forma do art.  69 do CP.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo  em  razão  da  existência  de
elementos  que  indicam  conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional  por  parte  do
denunciado, sendo a medida insuficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. 3.
Interposição de recurso pela defesa,  por considerar estarem preenchidos os requisitos para a
celebração do acordo. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do  CPP.  4.  Um  dos  requisitos  para  o  oferecimento  do  acordo  é  que  a  medida  se  mostre
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II,
do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se
houver elementos que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido dispositivo legal,  a 2ª
CCR firmou entendimento de que a presença de reiterações no nome do acusado constitui, em
regra,  óbice  ao  oferecimento  do  acordo  de  não  persecução  penal  (Procedimento  n°
1.29.000.002053/2020-43,  Sessão de  Revisão  n°  773,  de  09/06/2020;  Processo  n°  5012651-
78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020). Nesse sentido, a existência de
outras  ações  penais,  inquéritos  policiais  em  curso  ou  procedimentos  administrativos  são
suficientes para caracterizar a contumácia, a habitualidade ou a reiteração delitiva, que implicam a
reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  (Procedimento  n°  1.00.000.020628/2021-17,
Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022, unânime). 6. No presente caso, conforme consignado
na  manifestação  ministerial  'verifica-se  que  o  denunciado  já  foi  autuado  diversas  vezes
administrativamente  por  importação  irregular  de  mercadorias  (ev.  32.1,  fls.  1/7  -  5005285-
44.2018.4.04.7004), formalizados em seu nome e também da empresa da qual é representante
legal - V.I. A.&V.. A esse respeito destaca-se que a recusa em oferecer o acordo subsiste por parte
deste  órgão,  depreende-se que autuações fiscais  e  os antecedentes do denunciado sugerem
habitualidade criminosa, o que, via de consequência, veda o benefício, nos termos do previsto
pelo artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, bem como por ser insuficiente para a
reprovação da conduta (art. 28-A, caput, do CPP).' 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  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).

031. Expediente: TRF3-0007434-36.2015.4.03.6130-
ACR - Eletrônico 

Voto: 3809/2022 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL  DA  3ª  REGIÃO  (DA
PRR3)

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA DEFESA NO ANPP. APLICAÇÃO DO ART.
28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO
PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª
CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP,
NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. A
Procuradora  Regional  da  República  oficiante  considerou  não  ser  possível  o  oferecimento  do
acordo após o recebimento da denúncia,  conforme entendimento dos Tribunais Superiores.  3.
Manifestação de interesse pela defesa no ANPP. 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
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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  Regional  da  República  oficiante  para
consideração do entendimento  firmado pela  2ª  Câmara,  bem como (re)análise dos  requisitos
exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto. 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).

032. Expediente: TRF3-0013799-45.2018.4.03.6181-
ACR - Eletrônico 

Voto: 3805/2022 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL  DA  3ª  REGIÃO  (DA
PRR3)

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  A
CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  INDICAM  CONDUTA
CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO II). MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA,
NO  CASO,  SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime
previsto  no  art.  334-A,  §  1°,  IV,  do CP.  2.  O Procurador  Regional  da  República  oficiante  se
manifestou  no  sentido  de  não  ser  possível  o  oferecimento  do  acordo,  por  dois  motivos:  'a)
reiteração delitiva (art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal); b) desnecessidade e
insuficiência para reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do mesmo diploma legal)'. 3.
Interposição  de  recurso  pela  defesa,  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.  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  da  denúncia  que
policiais  militares  receberam  uma  notícia  anônima  sobre  determinado  local  utilizado  para
armazenar caixas de cigarros de marcas e padrões diversos dos produzidos no Brasil.  Ao se
dirigirem até o referido endereço, localizaram 15.870 maços de cigarros, dos quais 15.550 maços
eram de procedência estrangeira, fruto de introdução clandestina no país. Na ocasião, o acusado
confessou informalmente aos policiais que adquiriu os cigarros de desconhecidos, sem qualquer
documentação, para revendê-los no atacado e no varejo, abastecendo comerciantes da região. 6.
Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto (em especial o contrabando de
grande  vulto)  indicam  cooperação/envolvimento  com  esquema  criminoso  que  atua  de  forma
profissional  na  inserção  e  distribuição  de  cigarros  contrabandeados  em  território  nacional.
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Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de
Revisão n° 803, de 22/03/2021. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução
penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, inciso II, do CPP, uma vez que a medida não se
mostra  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,
havendo  nos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  profissional.  8.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

033. Expediente: 1.30.001.002992/2022-29 - Eletrônico Voto: 3949/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
APREENSÃO  DE  MERCADORIA  ESTRANGEIRA,  SEM  DOCUMENTOS  DA  REGULAR
IMPORTAÇÃO,  EM  TRANSPORTADORA  EM  BELO  HORIZONTE/MG.  REMETENTE
DOMICILIADO NO RIO DE JANEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 151 DO STJ E DO
ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O
DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À
REGRA/INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA  DAS  NORMAS  APLICÁVEIS).  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA
(PR/RJ). 1. Notícia de Fato autuada no âmbito da PR/RJ para apurar a possível prática do crime
de descaminho (CP, art. 334). Representação Fiscal para Fins Penais comunicando a apreensão
de  mercadorias  estrangeiras  em  Belo  Horizonte/MG,  desprovidas  da  documentação
comprobatória de sua regular importação, pertencentes a uma empresa (remetente) com sede no
Rio de Janeiro/RJ. 2. A Procuradora da República oficiante na PR/RJ promoveu o declínio de
atribuições  à  PR/MG,  ao  argumento  de  que  a  apreensão  das  mercadorias  ocorreu  em Belo
Horizonte/MG, lá se consumando o crime em apuração, nos termos da Súmula n° 151 do STJ e
do Enunciado n° 54 da 2ª CCR. 3. O Procurador da República com atuação na PR/MG, por sua
vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por considerar que em casos como o
presente (mercadoria apreendida em trânsito, transportada pelos Correios ou por transportadora
particular)  o  melhor  critério  a  ser  adotado  para  a  definição  da  competência  é  o  do  local  do
domicílio do investigado ou da sede da empresa, conforme disposto no Enunciado n° 95 da 2ª
CCR e entendimento recente do STJ (CC 172392/SP 2020/0117282-8,  Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe 29/06/2020). 4. Revisão de conflito negativo de atribuições
(LC nº 75/93, art. 62, VII). 5. Em conformidade com a Súmula nº 151 do STJ, 'a competência para
o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do
Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens'. Nessa linha, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF aprovou o Enunciado nº 54, segundo o qual 'a atribuição de membro do MPF
para persecução penal do crime de descaminho é definida pelo local onde as mercadorias foram
apreendidas, pois ali consuma-se o crime'. 6. Em princípio, o lugar da infração é a regra para
definir a competência territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I) e o domicílio ou residência do réu
tem caráter  subsidiário  (CPP,  art.  69,  inciso  II).  De  outra  parte,  estas  regras  processuais  de
definição da competência territorial devem ser interpretadas de maneira teleológica, à vista das
garantias e princípios constitucionais (os princípios da duração razoável do processo, da ampla
defesa  e  do  contraditório).  7.  Por  essa  razão,  a  2ª  CCR  houve  por  bem  rever  seus
posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora as mercadorias tenham sido apreendidas
em transportadora  em Belo  Horizonte/MG,  a  conduta  delituosa  se  reveste  de  circunstâncias
peculiares  que  merecem  ser  levadas  em  consideração  quando  da  fixação  da  competência
territorial para o processar e julgar o feito. Se a fixação da competência se der com base na
Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual ação penal
- se não todos, mas a maior parte deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal no Rio de
Janeiro,  porque  é  sob  sua  jurisdição  que  se  encontra  domiciliado  o  investigado  (sede  da
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empresa); e, muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a
própria autodefesa do investigado terá melhores condições de ser exercida se este procedimento
e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo Federal no Rio de Janeiro. 8.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou a residência do investigado
(sede da empresa)  e  não  o  lugar  da  apreensão das  mercadorias  é  o  melhor  critério  para a
definição da competência. Prestigia os princípios da duração razoável do processo, da ampla
defesa e do contraditório e da identidade física do juiz, dos quais as regras de competência são
ou deveriam ser corolários; encontra amparo na jurisprudência pátria, que, em casos tais, à luz da
ubiquidade de certas infrações penais e no intuito de facilitar a coleta de provas e a defesa dos
acusados, tem preterido critérios outros, como o do lugar da infração, em favor da competência do
juízo em que o investigado possui domicílio ou residência. 9. Cumpre observar que a hipótese em
exame é diversa daquelas verificadas nos precedentes (dos anos de 1994 e 1995) que motivaram
a edição da Súmula nº 151 do STJ (em fevereiro de 1996). Explica-se: os precedentes referem-se
à situação em que os investigados são conhecidos como "camelôs". Portanto, embora diversa a
situação fática, a finalidade da Súmula nº 151 do STJ é a mesma, ou seja, facilitar o trâmite
processual, a coleta de provas e a defesa dos acusados. 10. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR
dispõe  que  "É  da  atribuição  do  membro  do  Ministério  Público  Federal  oficiante  no  local  do
domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e descaminho, quando a
importação  irregular  ocorrer  via  postal,  ou  seja,  resultante  de  comércio  eletrônico,  hipóteses
diversas  daquelas  verificadas  nos  precedentes  de  1994  e  1995  que  motivaram a  edição  da
Súmula nº 151 do STJ." 11. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª
Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de
Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por unanimidade. 12. Conhecimento do conflito negativo
de atribuições e, no mérito, fixação da atribuição da Procuradora da República suscitada (PR/RJ),
local onde o investigado possui domicílio/sede, 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).

034. Expediente: JF/CE-0818563-45.2021.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3799/2022 Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL
MIRANDA ARRUDA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. HOMICÍDIOS EM RAZÃO DA DISPUTA POR ÁREA DE TRÁFICO DE
DROGAS  EM  COMUNIDADE  QUILOMBOLA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª CCR). A EXISTÊNCIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
NO INTERIOR DA COMUNIDADE DE REMANESCENTES DE QUILOMBO É SITUAÇÃO QUE
ATINGE DIRETAMENTE A COLETIVIDADE LOCAL, EM ESPECIAL EM SUA ORGANIZAÇÃO
SOCIAL E SEUS COSTUMES. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1) Inquérito
Policial instaurado para investigar 09 (nove) homicídios consumados e 2 (dois) tentados, ocorridos
nos anos de 2020 e 2021,  em comunidade quilombola,  situada em Caucaia/CE.  2)  Segundo
aponta  a  associação  local,  'os  motivos  ainda  não  foram  esclarecidos,  mas  os  quilombolas
acreditam que as mortes tenham sido motivadas por facções criminosas'. 3) O Ministério Publico
Federal, por meio do titular do 10° ofício da PR/CE, nos autos do Procedimento Investigatório
Criminal 1.15.000.002007/2021-11, declinou da atribuição em favor do Ministério Público Estadual
devido à ausência de elementos de convicção que apontassem para um conflito por disputa de
direitos ou relacionados à comunidade de remanescentes de quilombos (CF/88, art. 109, inc. XI) e
tampouco tem por base questão fundiária. 4) No entanto, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF,  em sua 823ª  Sessão de  Revisão,  de 04/10/2021,  por  unanimidade,  considerou que
apenas com o início das investigações é que se poderia ter a dimensão das circunstâncias dos
homicídios para a verificação da existência de violação a direitos da comunidade quilombola e
consequente  interesse  da  União  na  apuração  dos  fatos,  razão  pela  qual  não  homologou  o
declínio, considerando-o prematuro. 5) Dessa forma, foi instaurado o presente inquérito policial. 6)
Nova  promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  considerando  que,
realizadas diligências, concluiu-se que os crimes na região tiveram relação com a disputa pela
área do tráfico de drogas. 7) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 8)
De início,  cumpre ressaltar que equipara-se a comunidade quilombola aos indígenas, para os
quais a competência da Justiça Federal justifica-se quando a questão versar acerca de disputa
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sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes: STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção,  DJe  01/08/2013;  CC 159.655/MG,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 27/04/2020;
STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006. 9) No
mérito, é sabido que a competência da Justiça Federal justifica-se quando a questão versa acerca
de disputa sobre direitos indígenas/quilombolas, incluindo as matérias referentes à organização
social dos índios/quilombolas, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos
da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03/02/2006). 10) No caso dos autos, evidencia-se que a existência de tráfico
ilícito de entorpecentes no interior da comunidade de remanescentes de quilombo é situação que
atinge diretamente a coletividade local, em especial em sua organização social e seus costumes.
Precedentes  2CCR:  1.11.001.000102/2022-08,  845ª  Sessão  de  Revisão,  de  02/05/2022,  por
unanimidade; 1.35.003.000070/2021-08, 828ª Sessão de Revisão, de 08/11/2021, mantida pelo
Conselho Institucional do MPF, por unanimidade, na 2ª Sessão de Revisão, de 09/03/2022. 11)
Atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições.  12)
Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, com a adoção das medidas que
entender cabíveis, facultando-se ao Procurador Regional da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público
Federal. 

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

035. Expediente: 1.15.000.002114/2022-20 - Eletrônico Voto: 3841/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 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.  Notícia  de Fato
autuada  para  apurar  suposta  irregularidade  em curso  de  graduação  por  parte  de  instituição
privada  de  ensino  superior  'que  não  levará  à  aquisição  de  grau'.  2.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 3. Ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso
porque  a  teor  do  art.  16,  inc.  II,  da  Lei  nº  9.394/96  (Diretrizes  e  Bases  da  Educação),  as
instituições  de ensino  superior  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  integram o Sistema
Federal de Ensino. 4. 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. 5.
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. 6. 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. 7.
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.
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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).

036. Expediente: 1.34.006.000358/2022-62 - Eletrônico Voto: 3834/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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.
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. 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).

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

037. Expediente: JF/PE-0810864-82.2021.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3836/2022 Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA
MARA  DUARTE  CHAVES
ALBUQUERQUE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297 e
art.  299).  Utilização  de  Certidão  Negativa  de  Domínio  Público  falsificada  perante  particular
(comprador) e cartório de registro de imóveis, durante a negociação de um imóvel. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A Súmula  546  do  STJ  dispõe  que  'A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor.'  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

038. Expediente: JF-RJ-5007466-24.2019.4.02.5101- Voto: 3758/2022 Origem:  GABPR38-CPDE  -
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INQ - Eletrônico CRISTIANE  PEREIRA  DUQUE
ESTRADA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso
a empresa privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado perante
órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: 'A competência para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.'
Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso.
Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

039. Expediente: 1.14.001.000100/2020-37 - Eletrônico Voto: 3535/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência de crime previsto na Lei nº 9.613/98,
tendo em vista os termos de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, noticiando que os
investigados,  pessoas  físicas  e  jurídicas,  teriam  apresentado  movimentação  superior  a  suas
capacidades financeiras, além da possível utilização de familiares e amigos como sócios 'laranjas'.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  O  Relatório  de  Inteligência
Financeira não dá notícia da suposta existência de crime federal antecedente à suposta prática de
lavagem ou mesmo com ela conexo. Da mesma forma, após diligências preliminares, não foram
encontrados indícios de crimes federais. Conforme dispõe o art. 2º, III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98,
o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça
Federal  quando praticado contra  o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.
Precedente  do  STJ  (CC  113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
05/06/2013).  Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s)
antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

040. Expediente: 1.16.000.003508/2022-68 - Eletrônico Voto: 3915/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular em que a noticiante relata diversos fatos, dentre os quais
alega ter sido vítima de supostas ameaças e crimes contra honra em razão de ações judiciais
movidas na comarca de Uberlândia, envolvendo um determinado imóvel. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que não evidenciam lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

28/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

041. Expediente: 1.17.003.000110/2022-11 - Eletrônico Voto: 3762/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
formulada  pelo  Presidente  da  Associação  de  Moradores,  Comerciantes,  Pescadores  e
Assemelhados  de  Urussuquara,  São  Mateus/ES  (AMPAUR)  em  desfavor  do  Presidente  da
AMPAC  (Associação  de  Moradores  e  pescadores  de  Barra  Seca,  São  Mateus/ES).  Da
representação, observam-se os seguintes pontos principais: (a) o investigado estaria fazendo o
cadastro  de  não  pescadores  para  serem  indevidamente  beneficiados  em  21  ações  de
derramamento de óleo; (b) pescadores e associados estariam sendo forçados a fazer inscrição,
aparentemente como pressuposto para serem beneficiados nas ditas ações; (c) O investigado
seria funcionário fantasma, pois estaria vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Município de
São Mateus/ES, sem, contudo, comparecer para o trabalho. 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,  'não  há  maiores
informações sobre quais seriam as 21 ações de derramamento de óleo. Eventuais indenizações
envolvendo esse tipo de ocorrência são, em geral, advindas de empresas privadas'. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

042. Expediente: 1.20.002.000107/2022-11 - Eletrônico Voto: 3837/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato  desmembrada  de  Procedimento  Preparatório  autuado  com  base  em
representação  encaminhada ao Ministério  Público  Federal,  por  meio  da  qual  o  representante
informa haver adquirido uma área no Município de Feliz Natal/MT que, em um momento posterior,
descobriu se tratar de área localizada no interior de Terra Indígena e que os ex-proprietários da
área, atuando em conluio com o advogado que o representava, "tiraram-lhe" a área. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos que assegurem que
a área em disputa  é  Terra  Indígena.  Analisando os  documentos juntados pelo  representante,
verifica-se que a "invasão"  de  sua  área decorre  de decisão  judicial  prolatada  no Tribunal  de
Justiça do Estado de Mato Grosso. Evidenciado o conflito agrário entre particulares. Supostas
condutas delitivas que não apresentam ofensa à titularidade da terra, prejudicando tão somente a
vítima  (particular)  possuidora  direta  do  imóvel.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: JF-AM-1014043-59.2020.4.01.3200-
INQ,  804ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/04/2021,  unânime;  e  Procedimento  n°
1.19.000.002203/2019-21, 758ª Sessão de Revisão, de 16/12/2019, unânime. Precedente do STJ:
CC 121.147/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira
Seção,  julgado  em 26/02/2014,  DJe  13/03/2014.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

043. Expediente: 1.25.000.002211/2022-76 - Eletrônico Voto: 3787/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
LONDRINA-PR
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Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

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

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

044. Expediente: 1.29.000.003106/2022-13 - Eletrônico Voto: 3909/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de abandono de incapaz (CP, art. 133), por parte de
curadora dativa em desfavor do curatelado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Fatos narrados que não evidenciam lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Expediente: 1.30.001.003318/2022-61 - Eletrônico Voto: 3912/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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046. Expediente: 1.30.001.003412/2022-11 - Eletrônico Voto: 3897/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

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

047. Expediente: 1.34.001.005572/2022-55 - Eletrônico Voto: 3835/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos  Dom  Paulo  Evaristo  Arns  -  Comissão  Arns,  em  que  solicitou  "providências  para
apuração de ilícitos cometidos em estabelecimentos de tiro",  tendo em vista "a notícia de que
alguns estabelecimentos fiscalizados pelo Comando do Exército têm permitido a utilização da
imagem de ex-presidente da República como alvo, o que pode ser configurado como ilícito penal".
A notícia do crime veio acompanhada de matérias jornalísticas que apontavam, em síntese, que
'apoiadores de Jair  Bolsonaro estimulam clubes de tiro a usar imagens do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva como alvo'. 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,  'a despeito da gravidade do delito, não há nos autos
elementos que justifique a apuração dos fatos na esfera 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).

048. Expediente: 1.34.001.005599/2022-48 - Eletrônico Voto: 3895/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
fraude na obrigação tributária relacionada ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O sujeito ativo da obrigação tributária em
relação ao IPTU é o município em que o imóvel está situado, conforme estabelecem o art. 156,
inciso  I,  da  Constituição  Federal  e  o  art.  32  do  Código  Tributário  Nacional.  Desse  modo,
considerando que a possível vítima da conduta foi apenas o Município de São Paulo, não há que
se falar em competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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).

049. Expediente: 1.34.001.008115/2022-12 - Eletrônico Voto: 3899/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
RIBEIRAO PRETO-SP

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

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

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

050. Expediente: 1.34.009.000301/2022-33 - Eletrônico Voto: 3908/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita praticado em desfavor do Banco do Brasil
S/A.. Declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Remetida cópia de ação disciplinar na qual foi
apurado o cometimento de diversas irregularidades com repercussão criminal pelo investigado, na
condição de gerente de serviços da agência de Presidente Bernardes/SP. Atos que resultaram em
prejuízo estimado em R$ 140.545,00 para a instituição financeira. Ausência de prejuízo a bem,
serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades. Aplicação da Súmula
42/STJ: 'Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento'. Carência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

051. Expediente: 1.20.004.000105/2022-02 - Eletrônico Voto: 3848/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia de ação previdenciária ajuizada perante a 2ª Vara Cível
e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. Constatação da suposta falsidade documental de parte
dos documentos que instruíram a petição inicial. 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
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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 o Juízo Estadual. 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.
Precedente 2ª CCR idêntico: 1.20.004.000104/2022-50, 857ª Sessão de Revisão, de 22/08/2022,
por unanimidade. 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).

052. Expediente: 1.20.004.000107/2022-93 - Eletrônico Voto: 3849/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia de ação previdenciária ajuizada perante a 2ª Vara Cível
e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. Constatação da suposta falsidade documental de parte
dos documentos que instruíram a petição inicial. 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 o Juízo Estadual. 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.
Precedente 2ª CCR idêntico: 1.20.004.000104/2022-50, 857ª Sessão de Revisão, de 22/08/2022,
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por unanimidade. 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).

053. Expediente: 1.29.000.003453/2022-38 - Eletrônico Voto: 3859/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação oriunda da Procuradoria Regional do Trabalho
da 4ª Região, a respeito da possível ocorrência dos crimes previstos nos arts. 132 e 330 do CP,
por parte do responsável de empresa privada, em razão da utilização de máquinas interditadas
pela Superintendência Regional do Trabalho por não atenderem aos requisitos de segurança, ou
seja, em desobediência a ordem de funcionário público e expondo a vida dos trabalhadores a
perigo. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A legislação prevê no art. 161, § 4º c/c
o art. 201, ambos da CLT, a aplicação de multa para o caso de descumprimento de termo de
interdição expedido pelo  Ministério  do Trabalho e  Emprego.  Penalidade que foi  aplicada pela
Superintendência Regional do Trabalho, no caso, conforme autos de infração mencionados pela
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região. Assim, não há que se falar na configuração do
crime previsto no art. 330 do CP, à luz do Enunciado nº 61 da C. 2ª CCR/MPF, que estabelece:
'Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de
funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual
civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento
caracteriza crime'. Homologação do arquivamento. 2) No que se refere ao crime do art. 132 do
CP, a análise dos fatos deixa evidente que os particulares (trabalhadores) seriam os únicos a
suportar eventual prejuízo causado pela suposta ação do investigado. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

054. Expediente: DPF-UDI-00146/2019-INQ Voto: 3867/2022 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Comunicação de que
indivíduo não identificado teria utilizado o nome e CPF da vítima para a obtenção de pensão por
morte  previdenciária,  no  valor  de  um  salário-mínimo,  de  maneira  fraudulenta.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diligências.  Oficiada,  a  Agência  da
Previdência Social informou que a pensão por morte previdenciária foi implantada erroneamente à
V.L.K.,  CPF  256.xxx.xxx-xx,  em  razão  de  tratar-se  de  homônimo  à  beneficiária  V.L.K.,  CPF
943.xxx.xxx-xx, procedendo com as correções cabíveis. Verificação, portanto, de que a situação
narrada  trata-se,  na  realidade,  de  caso  envolvendo  homônimos.  Inexistência  de  indícios  de
recebimento fraudulento de benefício previdenciário ou de utilização indevida de dados pessoais
de  terceiro.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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055. Expediente: JF-AL-0800054-03.2020.4.05.8003-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3756/2022 Origem:  GABPRM4-BJRLL  -
BRUNO  JORGE  RIJO  LAMENHA
LINS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposta
apresentação de declaração falsa de atividade rural do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Benefício concedido judicialmente. Fatos devidamente esclarecidos
no  curso  da  investigação.  Apesar  da  ficha  de  associação  ter  sido  preenchida  após  o  óbito,
destaca-se  que  em  vida  essa  formalidade  não  era  enxergada  como  uma  necessidade  pelo
agricultor  e  por  seu  patrão,  mas  após  a  morte  viu-se  a  importância  desse  documento  para
comprovação  de  atividade  rural  quando  da  concessão  do  benefício,  sendo  a  documentação
providenciada  certamente  num esforço  do  patrão  em evitar  uma injustiça  capaz  de  provocar
prejuízo a um jovem que perdeu o pai com pouco mais de um ano de idade, que já não contava
com  a  mãe  e  ficaria  sob  os  cuidados  de  uma  avó.  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).

056. Expediente: JF/CRI/SC-5014747-
02.2021.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 3866/2022 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art.
149). Comunicação de possível utilização de mão de obra escrava em determinada propriedade
rural, onde há um indivíduo trabalhando sem receber salário, com jornada de trabalho das 07:00
às 12:00 e das 13:00 às 18:30 e sem a devida anotação na CTPS. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências no local por parte da Gerência Regional do
Trabalho e Emprego em Criciúma, foi  elaborado Relatório de Fiscalização em que a suposta
vítima afirmou que 'reside na propriedade há cerca de dez anos; que foi morar no local a convite
de sua tia, uma vez que estava sem local para residir após um desentendimento familiar. Disse
que no início morava na mesma casa dos seus tios, mas após alguns anos, com a desocupação
de uma das casas da propriedade, passou a morar sozinho em uma delas. Esclareceu que ajuda
seu tio nos afazeres do dia-dia; que realiza as atividades espontaneamente, sem contraprestação
remuneratória; que não há uma rotina, que ajuda seu tio quando necessário; que eventualmente
presta serviços para vizinhos para auferir alguma renda; que faz suas refeições na casa dos tios;
que as contas de água e luz são pagas pelo seu tio. Questionado se tem interesse em sair da
propriedade, o mesmo informou que não, pois gosta da vida pacata da área rural; disse, ainda,
que seus documentos ficam sob sua responsabilidade e que tem liberdade para se deslocar para
outros locais, caso queira.' Os Auditores-Fiscais do Trabalho concluíram que 'diante do que foi
constatado no local fiscalizado, percebeu-se que se trata de uma relação de ajuda recíproca entre
os integrantes da família para seu sustento próprio. O Sr. V. não foi contratado pelo Sr. T. para
fornecer mão-de-obra. Nunca houve um ajuste entre as partes para determinar pagamentos de
salário ou outras verbas.  As atividades são realizadas sem subordinação e sem onerosidade,
requisitos estes imprescindíveis para configuração do vínculo empregatício. O que se constatou
foi uma relação tipicamente familiar, decorrente de laços sanguíneos, entre tios e sobrinho e que o
trabalho desenvolvido pelos membros da família nada mais é do que a cooperação mútua dos
envolvidos em favor da economia familiar, ou seja, em benefício de todos os entes'. O Relatório da
Polícia Federal também concluiu não existirem elementos que demonstrem a prática de trabalho
escravo.  No mesmo sentido,  ressaltou o Procurador da República oficiante que 'infere-se dos
autos que não foi  constatada qualquer circunstância que possa indicar  a prática do delito  de
redução à condição análoga a de escravo.' Materialidade delitiva não evidenciada. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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057. Expediente: JF/CRU/PE-0800226-
81.2021.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 3796/2022 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para dar prosseguimento à investigação, iniciada perante
a Delegacia de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, com a finalidade de apurar possível crime
de aliciamento de criança, previsto no art. 241-D do ECA, e suposta relação com rede de crimes
de  pornografia  infantil  por  intermédio  da  rede  social  Instagram.  A  genitora  da  vítima  teria
informado que o autor, utilizando o aplicativo "entrou em contato com sua filha solicitando amizade
com a mesma e em seguida se insinuou para ela  e,  dentre  outros assuntos,  solicitou que a
mesma lhe enviasse fotos de suas partes íntimas, bem como ele enviou fotografias de órgão
sexual masculino". Constatado que o perfil  indicado foi cadastrado em 26/02/2015 com e-mail,
telefone e IP utilizado localizados no Egito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não há, de fato, evidência de que tenha o identificado autor ingressado em território nacional,
revelando-se o envio da investigação às autoridades do Egito a melhor solução tendente à uma
resposta efetiva para o delito cometido. Com efeito, os dados obtidos no apuratório demonstraram
a  inviabilidade  ou  mesmo  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea  para  se
perquirir  a responsabilização deste delito pelas autoridades brasileiras.  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).

058. Expediente: JF/IMP/MA-1005531-
39.2020.4.01.3701-IP - Eletrônico 

Voto: 3789/2022 Origem:  GABPRM2-PHC -  PAULO
HENRIQUE CARDOZO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado
no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente em possível fraude perpetrada contra o Instituto
Nacional do Seguro Social  -  INSS pela investigada, que resultou no recebimento indevido de
benefício previdenciário de pensão por morte no período de 05/09/1983 a 30/09/2017, resultando
em prejuízo aos cofres da autarquia federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93).
Assiste razão ao Procurador da República oficiante. O INSS constatou que o segurado faleceu em
04/06/2006, ou seja, 22 anos depois da concessão do benefício de pensão por morte do qual é
instituidor, o que corrobora o fato de que a certidão de óbito foi apresentada de forma fraudulenta
no  requerimento  do  referido  benefício.  Ocorre  que  os  elementos  de  informação  colhidos
demonstram que a investigada não atuou de forma livre e consciente, pois não há indícios de que
ela tenha forjado os documentos apresentados ao INSS para o requerimento do benefício. Em
todas as declarações prestadas, a investigada demonstrou acreditar que o seu ex-marido havia
falecido em 1983. Afirma que a própria mãe do segurado lhe entregou os documentos pessoais do
filho informando-lhe sobre o falecimento. Ademais, a investigada entregou os seus documentos
pessoais  e  os  do  segurado  a  um  senhor,  cujo  nome  não  soube  informar,  mas  que  foi  o
responsável por providenciar toda a documentação para a concessão do benefício. Ela também
afirmou que não compareceu em nenhuma agência do INSS e que não foi atendida por servidores
para a obtenção do benefício. O atestado de óbito e a certidão de inteiro teor cartorária indicam
terceira pessoa como o responsável representante dos referidos documentos. Suas declarações
são corroboradas por sua filha que declarou que nunca conheceu ou teve contato com o seu pai e
que ele havia abandonado a família quando ainda era uma bebê. Disse ainda que a sua mãe
nunca quis falar a respeito do seu pai e que também nunca teve interesse em questioná-la sobre
isso. Nesse contexto, o que se observa 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,  os elementos colhidos no curso da investigação
indicam que a investigada realmente acreditava ter direito ao benefício, por supor que o então
marido havia falecido. 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).

059. Expediente: JF-PA-1010803-96.2020.4.01.3900-IP
- Eletrônico 

Voto: 3794/2022 Origem: GABPR2-RAN - RICARDO
AUGUSTO NEGRINI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual cometimento dos crimes de calúnia (CP, art.
138)  e  de difamação (CP,  art.  139)  em face de Juiz  Trabalhista  e  servidores  da 6ª  Vara  do
Trabalho  de  Belém/PA,  em  razão  da  reclamação  disciplinar  protocolada  por  E.F.C.  e  seu
advogado A.J.S.R.. A reclamação imputou as seguintes condutas, dentre outras: desinteresse por
mais de 13 meses em dar andamento a cumprimento de decisão trabalhista e condução "parcial"
e  "tendenciosa"  do processo.  A decisão  do Corregedor  Regional  decidiu  pela  inexistência  de
irregularidades funcionais ou procedimentais pelos servidores e pelo Juiz da 6ª Vara do Trabalho
de  Belém.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  é  possível  identificar
elementos suficientes para imputar animus caluniandi e animus diffamandi aos investigados. Os
tipos  penais  envolvidos  exigem  a  demonstração  mínima  do  intento  positivo  e  deliberado  de
ofender a honra alheia, o que não se verifica a partir dos elementos de informação colhidos pela
Polícia Federal. Além disso, para configuração do crime de calúnia é indispensável que o agente
tenha  conhecimento  da  falsidade  da  imputação,  o  que  não  restou  demonstrado  a  partir  dos
documentos  presentes  nos  autos.  Conduta  dolosa  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

060. Expediente: JF/PE-0800620-92.2020.4.05.8312-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3839/2022 Origem: GABPRM1-NLS - NATALIA
LOURENCO SOARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art.  20).  Suposta  irregularidade  na aplicação  de crédito  obtido  a  partir  de  financiamento  com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), ao amparo do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Informação de que o beneficiário
não comprovou a aplicação integral do recurso deferido (R$ 19.081,65) na finalidade prevista em
contrato.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Não  consta  dos  autos
informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento,  tratando-se o  fato  de possível  descumprimento contratual,  passível  de
responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Subsidiariedade do Direito Penal.
Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°  1.35.003.000018/2021-43,  803ª  Sessão  de  Revisão,  de
22/03/2021;  NF n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão de Revisão,  de 13/08/2018;  NF nº
1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

061. Expediente: JF/PE-0818478-41.2021.4.05.8300-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3766/2022 Origem:  GABPR12-FHA  -  FABIO
HOLANDA ALBUQUERQUE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (arts. 19 e 20 da Lei nº
7.492/1986). Segundo noticiado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, foi concedido ao
investigado crédito no valor de R$ 949.516,06, para financiamento de área rural,  por meio da
Cédula Rural Hipotecária, emitida em 05/09/2018, com vencimento final previsto para 05/09/2026.
Recursos destinados à implantação de 5 hectares de uva da variedade Benitaka, 5 hectares de
uva da variedade Vitória, bem como drenagem subterrânea para os 10 hectares. De acordo com
os relatórios das Visitas Técnicas, elaborados por técnicos do BNB, o investigado apresentou uma
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área de plantio cultivado inferior ao previsto para o empreendimento financiado. Em resposta, o
investigado apresentou defesa ao BNB, por meio da qual alegou: o não recebimento do valor
integral  da primeira parcela; o descontentamento com as cobranças do banco; a ausência de
interesse  do  banco  em  consolidar  a  operação  de  custeio,  a  realização  de  tratativas  com
funcionários da instituição financeira, além da decisão de se desfazer do imóvel dado em garantia
de hipoteca para quitar o valor liberado, pondo fim à relação comercial. Houve, então, deliberação
administrativa do BNB, suspendendo o pagamento da segunda parcela e rescindindo a contrato
firmado.  O BNB noticiou  que  o  investigado  promoveu a  quitação  integral  do  débito,  com os
encargos incidentes, após o desfazimento do contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Ausência, na hipótese, de elementos que permitam concluir que o mutuário utilizou-se de
meio  fraudulento  para  obter  o  referido  financiamento.  Carência  de  elementos  indicativos  da
presença  de  dolo  na  conduta.  Como bem observou  o  Procurador  da  República  oficiante,  os
elementos probatórios indicam que 'o atraso na liberação da primeira parcela foi causada pelos
trâmites administrativos do próprio banco financiador e não pela vontade do investigado. Esse
atraso na liberação de valores impactou o plantio das uvas na área prevista no contrato firmado.
Por outro lado, há previsão contratual de que a comprovação da aplicação dos recursos somente
seria exigível a partir da segunda parcela dos valores financiados, o que não ocorreu no caso
concreto. Vale ressaltar ainda que o investigado, tão logo cientificado da rescisão do contrato,
promoveu a quitação integral do débito relativo ao financiamento rural consubstanciado Cédula
Rural  Hipotecária  (...),  tendo  inclusive  vendido  a  propriedade  em questão  para  realizar  essa
quitação'.  Ausência  de  elementos  mínimos  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).

062. Expediente: JF/STA/PE-0800518-
63.2021.4.05.8303-INQ - Eletrônico 

Voto: 3761/2022 Origem: GABPRM1-AESL - ANDRE
ESTIMA DE SOUZA LEITE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, §
3º,  do  Código  Penal.  Informação  de  que  empresa  privada  e  seus  empregados  simularam
demissões,  sonegando contribuições previdenciárias e  FGTS,  e dando causa ao recebimento
indevido de seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas
diligências os fatos noticiados não foram confirmados.  Dos 4 (quatro)  empregados noticiados
apenas 1 (uma) recebeu parcelas do seguro-desemprego após o seu desligamento, o que foi
corroborado  pela  documentação  apresentada  pela  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF,  sendo o
referido  recebimento  regular,  pois  ela  apenas  recebeu  o  benefício  após  haver  se  desligado
definitivamente da empresa, não tendo ocorrido percepção de valores do seguro-desemprego em
período  concomitante  ao  exercício  de  atividade  remunerada.  Ausência  de  elementos  da
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento da investigação. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

063. Expediente: 1.05.000.000297/2020-23 - Eletrônico Voto: 3864/2022 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª
REGIÃO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de captação ilícita de sufrágio, previsto no
art. 41-A, da Lei 9.504/97, atribuído a então candidato ao cargos de prefeito do Município de Ipubi/
PE,  no  pleito  de  2020.  Segundo  consta,  a  noticiante  compareceu  à  promotoria  eleitoral  em
Ipubi/PE e relatou que, em 26/10/2020, o investigado C.S. e o candidato a vereador J.E. visitaram
sua casa e na ocasião ofereceram dinheiro para compra de um óculos e, em troca, ela deveria
votas neles. O companheiro da noticiante afirmou que recebeu oferta de R$ 200,00 para votar nos
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mesmos  candidatos.  Ambos  teriam  recebido  cheques  da  Prefeitura  de  Ipubi,  juntados  ao
procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc.  IV). Como bem apontou o
Procurador da República oficiante, o fato está sendo investigado no campo cível-eleitoral,  em
razão da ação de investigação judicial eleitoral em trâmite na 133ª Zona Eleitoral. Em sua defesa
protocolada na referida AIJE, juntada ao presente PIC, o investigado afirma que os cheques foram
emitidos para pagamento de exame de vista e de serviço de limpeza no matadouro público. Os
documentos apresentados pelo investigado gozam de fé pública e são suficientes, em tese, para
comprovar o pagamento pela prestação de serviços. Os depoimentos dos eleitores supostamente
corrompidos colhidos perante a promotoria eleitoral não são suficientes para demonstrar que os
pagamentos teriam sido efetuados em troca de votos, elemento essencial do tipo penal ('para
obter ou dar voto'). Ademais, não se vislumbram outras diligências que pudessem comprovar o
fato. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

064. Expediente: 1.11.000.000241/2022-33 - Eletrônico Voto: 3896/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral (Rio
Largo/AL) informando possível auferimento irregular de auxílio emergencial destinado a pessoas
em situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia de COVID-19 pelo investigado, doador de
recursos à campanha eleitoral de candidato ao cargo de vereador no pleito eleitoral de 2020.
Segundo  apontado  no  parecer  técnico  conclusivo  constante  nos  autos,  em  que  pese  ser
beneficiário de programa social do governo, o investigado teria efetuado doações financeiras no
valor de R$ 200,00, para a campanha do candidato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171,
§3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe
que as doações devem ser limitadas à 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior  à  eleição.  Contudo,  no  relatório  individual  não  consta  qual  a  renda  declarada  pela
contribuinte.  A simples constatação de que o investigado é beneficiário de programa social  e
realizou doação à campanha eleitoral, não demonstra materialidade suficiente para a prática de
conduta criminosa de estelionato.  Elementos de informações até então colhidos não apontam
para a ocorrência de conduta criminosa. Por fim, cumpre destacar que possível ilícito eleitoral será
objeto de análise na seara eleitoral, uma vez que o fato aqui narrado já é do conhecimento da
Justiça Eleitoral. Homologação do 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: 1.11.001.000244/2022-67 - Eletrônico Voto: 3801/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

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

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

39/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

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).

066. Expediente: 1.13.000.002032/2021-79 - Eletrônico Voto: 3868/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil (Alfândega do Porto de Manaus), versando
sobre possível envolvimento de empresa privada e seu representante legal, com endereço em
Manaus/AM, na prática de crime contra a ordem tributária, especificamente no tocante ao crime
previsto  no  art.  334  do  CPB  (descaminho).  Na  ação  fiscal  ocorrida  em  18/10/2018  foram
identificadas mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação comprobatória da regular
importação pelo contribuinte autuado. A RFB calculou o montante de impostos elididos na ordem
de R$ 34.940,77. Assim, em 25/10/2018, o investigado compareceu à SEREP, para fazer sua
defesa, ocasião em que declarou que parte dos bens apreendidos foram adquiridos em São Paulo
(entre os dias 01 a 03/10/2018) e, outra parte foi adquirida em uma viagem que fez para os EUA,
sendo estes de uso pessoal. Para comprovar a legalidade dos produtos adquiridos em São Paulo,
apresentou  duas  notas  fiscais,  com  datas  de  emissão  do  dia  02/10/2018.  Juntou  outros
documentos comprobatórios.  Contudo,  mesmo havendo a  apresentação das  NF's,  bem como
declaração  de  aquisição  dos  bens  como  bens  de  uso  pessoal,  a  Alfândega  não  levou  em
consideração sua defesa, bem como contestou a idoneidade das NF's dos bens adquiridos em
São Paulo afirmando que a emissão das NF's, foi 5 (cinco) dias após a operação de busca e
apreensão e, assim, entendeu existir fraude, motivo pelo qual entendeu ser aplicável o perdimento
dos bens.  Ofertado Acordo de Não Persecução Penal  -  ANPP, a defesa apresentou resposta
afirmando a ausência de fraude nas notas fiscais, pois há legalidade na emissão até 30 dias após
a venda da mercadoria e o ingresso legal pela alfândega dos bens de uso pessoal. Promoção de
arquivamento acolhendo a manifestação da defesa do investigado. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Como bem observou o Procurador da República oficiante, 'embora as NF's
tenham suas datas de autorização posterior às datas de emissão, tal ato não é o bastante para
configurar  fraude  fiscal,  sendo plenamente  cabível  sua  verossimilhança  para  configuração  da
idoneidade das Notas Fiscais, bem como da desconfiguração de fraude por diferença de datas da
autorização para o faturamento e sua respectiva emissão, consoante o disposto nos termos da
legislação art. 1° da Lei n° 5.474, de 18 de Julho de 1968: Art. 1º Em todo o contrato de compra e
venda mercantil  entre  partes domiciliadas no território  brasileiro,  com prazo não inferior  a  30
(trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a
respectiva fatura  para apresentação ao comprador.  §  1º  A fatura  discriminará as mercadorias
vendidas ou,  quando convier ao vendedor,  indicará somente os números e valores das notas
parciais  expedidas  por  ocasião  das  vendas,  despachos  ou  entregas  das  mercadorias.  (...)
Portanto, a conduta do acusado esta de acordo com a legislação vigente, e não há de se falar em
inidoneidade das notas fiscais tampouco em prática delituosa, quantos aos bens comprados em
São Paulo.  Quanto aos bens obtidos no exterior  e trazidos para Brasil  através da alfandega,
embora tenham sido ativados após a chegada ao Brasil, foram ativados antes da apreensão; logo
este  fato  torna  verossímil  a  alegação  de  que  estavam  no  estabelecimento  comercial  do
investigado para configuração já que o mesmo trabalha com produtos eletrônicos'. Documentos
juntados pelo investigado que demonstram a verossimilhança de suas alegações. Ausência de
elementos  suficientes  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).

067. Expediente: 1.13.001.000123/2022-41 - Eletrônico Voto: 3842/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposto  rompimento  indevido  do  lacre  de  malote  da
Procuradoria da República em Tabatinga. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Segundo consta nos autos, em 10/09/2020, a PR-AM solicitou à PRM-Tabatinga que enviasse um
malote vazio, pois estava em falta. Foi enviado, então o malote vazio com o espelho de nº 3528
dentro  do  malote  com  espelho  nº  3531,  ainda  dentro  também  foram  enviados  documentos
diversos.  Entretanto,  no  momento  do  envio  houve  uma  falha,  pois  não  foi  virado  o  lado  do
espelho,  permanecendo como destinatário  o  próprio  remetente,  a  PRM-Tabatinga.  Realizadas
diligências. Evidenciado mero erro operacional. Ausência de conduta dolosa. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

068. Expediente: 1.14.000.001330/2022-95 - Eletrônico Voto: 3902/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime do art. 20 da Lei n° 7.492/86, consistente na
aplicação  em  finalidade  diversa  da  prevista  em  contrato  dos  recursos  provenientes  de
financiamento  rural  em  operações  de  crédito  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura  Familiar  -  PRONAF,  com  a  utilização  de  recursos  do  Fundo  Constitucional  de
Financiamento  do  Nordeste  -  FNE,  realizadas  com  o  Banco  do  Nordeste,  no  valor  de  R$
30.262,80, em 18/01/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nos autos
informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento.  Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta
criminosa,  no  caso  concreto.  Circunstâncias  que  apontam  para  possível  descumprimento
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Precedentes da 2ª
CCR:  NF  n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão  de  Revisão,  de  13/08/2018;  NF  nº
1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

069. Expediente: 1.14.012.000110/2022-13 - Eletrônico Voto: 3894/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art.  20).  Suposta  irregularidade  na aplicação  de crédito  obtido  a  partir  de  financiamento  com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).  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$
5.000,00).  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°
1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 1.24.000.001036/2018-
51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de
Revisão, de 12/12/2016. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
Código de Processo Penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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070. Expediente: 1.14.012.000111/2022-50 - Eletrônico Voto: 3856/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art.  20).  Suposta  irregularidade  na aplicação  de crédito  obtido  a  partir  de  financiamento  com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).  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 a investigada utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento,  tratando-se o  fato  de possível  descumprimento contratual,  passível  de
responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem  a  prática  de  conduta  criminosa,  no  caso  concreto.  Baixo  valor  financiado  (R$
4.900,00).  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).

071. Expediente: 1.15.000.002320/2021-59 - Eletrônico Voto: 3844/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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  de  sonegação  de
Contribuição  Tributária,  definido  no  art.  337-A,  incisos  I  e  III,  do  Código  Penal,  tendo  sido
constatado que, nas competências de 01/2016 a 13/2016, a empresa informou, indevidamente, no
campo compensação, a contribuição previdenciária patronal, incidente sobre a remuneração paga
a segurados empregados e contribuintes individuais. Inscrição dos débitos em Dívida Ativa da
União,  os quais tiveram sua constituição definitiva 12/01/2021. Informação da PFN de que os
referidos  créditos  tributários  estão  com  exigibilidade  ativa,  encontrando-se  em  situação  de
cobrança judicial. A inscrição não está incluída em nenhum programa de parcelamento e não há
registro de pagamento (total ou parcial). Também não se verifica nenhuma hipótese de suspensão
de exigibilidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Como bem concluiu  o
Procurador  da  República  oficiante,  -  verificou-se  que  o  sujeito  passivo  não  teria  optado,
regularmente, pela contribuição previdenciária substitutiva, já que a teria recolhido em atraso no
mês  de  janeiro  de  2016,  não  atendendo  assim  ao  disposto  no  §  13  do  art.  9º  da  Lei  nº
12.546/2011, segundo a exegese que lhe conferiu a Solução de Consulta Interna Cosit (RFB) nº
14,  de 05 de novembro de 2018. Em suas manifestações defensivas,  assim como nas peças
impugnativas já citadas, aduzem que a não homologação das compensações a título de ajuste de
desoneração  da  folha  de  pagamento  realizadas  pelos  defendentes  em  2016,  objeto  deste
procedimento, evidencia-se ilegítima, posto que, decorrente de uma interpretação transbordante
da RFB amparada em ato infralegal, no caso, a Cosit nº 14/2018. (...) Ainda que perante o órgão
fazendário tenha sido indevida a ausência de recolhimento, suficiente para embasar o lançamento
do tributo, para fins penais não é o bastante, na medida que é imprescindível a comprovação do
elemento subjetivo do tipo. Assim, conforme informado pela empresa em sua defesa, a referida
decisão foi tomada com base no seu entendimento legal sobre o tema. Outrossim, verifica-se que
a empresa entregou devidamente as GFIPS nos prazos legais, não estando demonstrado o dolo
de  omitir  informações  às  autoridades fazendárias  e  consequentemente  ilidir  o  pagamento  de
tributos. Cabe ressaltar,  ainda, que há chances de a empresa lograr êxito na ação anulatória
proposta (0810056-61.2022.4.05.8100 - 5ª VARA FEDERAL - CE), obtendo assim, o direito de
realizar as compensações tributárias devidas, relativas aos exercício de 2016, o que abrangeria
as  compensações  objeto  deste  procedimento'.  Inexistência  de  justa  causa,  por  ora,  para  o
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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).

072. Expediente: 1.16.000.002021/2022-68 - Eletrônico Voto: 3846/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada em Sala de Atendimento ao Cidadão
com a finalidade de apurar suposto crime de divulgação de documento público sigiloso, no âmbito
de processo judicial em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Águas Claras, o que configuraria, em
tese, o crime de divulgação de segredo previsto no art. 153, §1º-A, do Código Penal. Conforme
relatado pelo Procurador da República oficiante, a representação que deu ensejo à instauração do
presente feito envolve mais um 'desgastante capítulo do litígio entre moradores' de determinado
condomínio  residencial  situado em Águas Claras/DF,  advogados e terceiros que com eles se
relacionam,  'consubstanciado  em representações  mútuas  perante  diversos  órgãos  (tais  como
MPF em Luziânia/GO, MPF no Distrito Federal,  MPDFT, Polícia Federal e Instituto Federal de
Goiás - Campus de Luziânia) e em diversas ações judiciais". Promoção de arquivamento, entre
outros argumentos, considerando que "não há dúvidas de que o objeto desta Notícia de Fato
coincide com o objeto do Inquérito Policial nº 1000619-80.2021.4.01.3501, o que impede, por si
só, a continuidade deste feito sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem". Cientificado da
promoção  de  arquivamento  o  interessado  apresentou  razões  e  documentos.  Ratificação  da
promoção de arquivamento 'ante a ausência de fato capaz de alterar o entendimento constante
nas razões que a fundamentam'. Retorno dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão,
para o exercício de sua função revisional (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidenciado que os fatos
motivadores da autuação da presente Notícia de Fato já são objeto de inquérito policial, não há
razões  que  justifiquem  o  prosseguimento  da  investigação  neste  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).

073. Expediente: 1.19.000.000996/2022-40 - Eletrônico Voto: 3784/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MARANHÃO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  encaminhamento  de  notícia-crime  de  possível
armazenamento  de  conteúdo  pornográfico  infantil,  tendo  em vista  os  "reports"  de  05  (cinco)
imagens de uma criança do sexo masculino despida, com a genitália aparente e sentada em sofá,
na plataforma Google Photos, por meio da conta de usuário da investigada. Possível prática dos
crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do ECA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Realizadas as diligências, apurou-se que a conta em que as fotos estavam armazenadas
era de titularidade da mãe da criança.  Ouvida,  afirmou que o menino 'permanece com a avó
enquanto a declarante se ausenta para trabalhar. Disse, ainda, que é comum a pedir fotos do filho
ao longo do dia para sua mãe, para saber como ele está, mas as imagens são trocadas apenas
entre elas, como forma de acompanhar o dia do infante, jamais tendo sido compartilhadas com
outras pessoas. Por fim, comprometeu-se a tomar cuidado com as fotos tiradas daquele momento
em diante'. Ausência de dolo. 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).

074. Expediente: 1.20.002.000055/2022-75 - Eletrônico Voto: 3906/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do Ministério Público do Trabalho - MPT, após
ofício  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES,  para  apurar  a
suposta  prática  de  crimes  financeiros  previstos  na  Lei  nº  7.492/1986,  uma  vez  que  os
responsáveis legais de empresa privada, sediada no Município de Lucas do Rio Verde/MT, teriam
contraído empréstimo, no valor de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais), no âmbito
do Programa Emergencial de Acesso a Crédito - PEAC), instituído por meio da Medida Provisória
nº 975, de 1/6/2020, convertida na Lei nº 14.042/2020, todavia, sem cumprir a contrapartida de
manutenção  ou  aumento  do  número  de  empregos  no  período  de  2  (dois)  meses  após  a
contratação. Promoção de arquivamento considerando que 'eventual descumprimento de cláusula
contratual entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e terceiro
particular não configura crime. Trata-se, na verdade, de suposto ilícito civil. E, ainda que se cogite
eventual  repercussão cível,  escapa do âmbito de atuação do Ministério  Público,  por  força da
ausência  do  interesse  público  primário,  uma  vez  que  o  fato  consubstancia-se  em  interesse
meramente individual e disponível do interessado'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Não há nos autos informações que permitam concluir que os investigados utilizaram-se de
meio fraudulento para obter o referido financiamento. Circunstâncias que apontam para possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa. 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: 1.22.000.002388/2022-84 - Eletrônico Voto: 3781/2022 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. Narra a
noticiante que é curadora de seu cunhado, o qual gozava de usufruto vitalício de uma casa em
Belo Horizonte/MG. Não obstante, tendo em vista ser pessoa com necessidades especiais, foi
obtida,  junto  à  2ª  Vara  de  Família  de  Belo  Horizonte/MG,  autorização  para  permuta  por  um
apartamento adaptado. A noticiante relata que, quando foi buscar as chaves do novo imóvel na
imobiliária  que  intermediava  o  negócio,  recusou-se  a  recebê-las,  pois,  segundo  alega,  o
apartamento não recebeu as adaptações necessárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Conforme afirmado pela Procuradora da República, não é possível extrair a prática de
conduta criminosa pela narrativa dos autos. Fatos que podem ser resolvidos na esfera cível. Falta
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das  investigações.  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).

076. Expediente: 1.22.000.002439/2022-78 - Eletrônico Voto: 3862/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício enviado pela Procuradoria Regional Eleitoral de Minas
Gerais, a qual informa possível fraude na Prestação de Contas Eleitorais, a partir da omissão de
receitas  e  gastos eleitorais  em desfavor  do candidato  a  vereador  nas  eleições de 2020.  Em
processo realizado perante a Justiça Eleitoral, as contas do candidato a vereador do município de
Manhuaçu foram desaprovadas, com base no Relatório Conclusivo de Análise das Contas, em
razão da omissão de duas doações no valor total de R$ 3.000,00 e da ausência de informações
quanto ao pagamento dos serviços advocatícios e contábeis. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  que  não  apontam  para  a

44/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

ocorrência de conduta dolosa. Pequeno valor do débito. Homologação do 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: 1.22.000.002480/2022-44 - Eletrônico Voto: 3898/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  documentação  encaminhada  pela  2ª  Turma  do  Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  3ª  Região,  comunicando  suposta  conduta  criminosa  por  parte  do
Advogado do reclamante, consubstanciada em tentar induzir o Juiz Trabalhista em erro, ao anexar
documentos de terceiros no processo e requerer direitos trabalhistas em período encartado em
acordo já  celebrado entre  as partes.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  No
presente  caso,  conforme  ressaltou  o  Procurador  da  República  oficiante,  'Ao  escrutínio  do
magistrado, a confirmar a veracidade das alegações das partes, esta a disposição a instrução do
processo, na qual, dotado de meios legais para sua promover sua livre convicção. Ainda no tema,
não se menciona que quaisquer dos documentos juntados aos autos seja inidôneo, por falsidade
material  ou ideológica.  De toda a sorte,  o que se observa nos autos é que, no que toca ao
interesse FEDERAL, o Estado já entregou resposta adequada aos fatos, quando, manejando o
regramento de Direito Trabalhista, proferiu o julgamento da lide. A disposição do magistrado para
inibir ou sancionar as condutas descritas, o legislador permitiu a imposição de multa aos litigantes
de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC e Artigos 793-A a 793-D da CLT. Destarte, identificada
a prática da má-fé deveria ter o magistrado aplicado a sanção pecuniária, o que, de fato não
ocorreu.  (...)  Ora,  se  o  Juízo  Trabalhista  que  identificou  a  conduta,  em  tese,  ilícita  não  se
prontificou a repreendê-la com os meios a sua disposição, não se deve o Direito Penal se imiscuir
em atribuir tipicidade para sua sanção' (sem grifo no original). Aplicação dos princípios da última
ratio,  da  intervenção  mínima  e  da  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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

078. Expediente: 1.22.000.002647/2022-77 - Eletrônico Voto: 3904/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei 9.472/97). Equipamento reforçador de sinal de celular (SMP) em propriedade rural,
sem autorização de Uso de Radiofrequência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Segundo informações fornecidas pela ANATEL, o equipamento instalado possui
potência de 0,015 W e possui certificado de homologação pela pela agência reguladora. Durante
a atividade fiscalizatória em frente ao local apontado e nas suas vizinhanças não foi constado o
sinal  interferente.  O  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  -  a  segurança  dos  meios  de
telecomunicações - não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção  do  Direito  Penal.  Infração  administrativa.  Medidas  já  devidamente  adotadas  pela
Anatel. Não verificação, no caso concreto, de conduta criminosa. Precedente da 2ª CCR: Voto n°
6131/2017,  Processo n°  0000768-98.2017.4.05.8100,  julgado na 684ª Sessão, de 14/08/2017,
unânime. Homologação do arquivamento.

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

079. Expediente: 1.26.000.002574/2022-74 - Eletrônico Voto: 3807/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação de coisa alheia por erro (CP, art. 169). Acordo firmado em
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juízo entre a representada e o INSS para pagamento de pensão por morte. Segundo consta dos
autos,  o  INSS  deveria  ter  pago  à  representada  a  quantia  de  R$  22.824,19,  mas,  por  erro
administrativo, depositou a importância de R$ 70.713,73. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Os autos noticiam que a representada, tão logo informada do erro do INSS pelo juízo
em que tramitava a ação  previdenciária,  reconheceu ter  gasto  o  numerário  equivocadamente
depositado e consentiu na consignação do débito em seu benefício previdenciário. Inexistência de
indícios 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: 1.26.001.000049/2022-12 - Eletrônico Voto: 3885/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime do artigo 20 da Lei 7.492/86, consistente na
aplicação  em  finalidade  diversa  da  prevista  em  contrato  dos  recursos  provenientes  de
financiamento  rural  em  operações  de  crédito  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura  Familiar  (PRONAF -  MAIS ALIMENTOS),  com a  utilização  de  recursos  do  Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), realizadas com o Banco do Nordeste, no
valor de R$ 4.000,00, em 12/12/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há
nos autos informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio fraudulento
para obter o referido financiamento. Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de
conduta criminosa, no caso concreto. Baixo valor financiado. Circunstâncias que apontam para
possível  descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou
administrativa.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão  de
Revisão,  de  13/08/2018;  NF  nº  1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de
12/12/2016. 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).

081. Expediente: 1.29.000.002563/2022-82 - Eletrônico Voto: 3430/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de encaminhamento de Inquérito Civil do Ministério Público do
Trabalho  para  apurar  eventual  prática  de  estelionato  e/ou  de  atentado  contra  a  liberdade do
trabalho.  Segundo consta,  a  empresa  investigada  teria  aderido  ao Programa Emergencial  de
Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Medida Provisória nº 936, em 2020 e em
2021, na modalidade redução de carga horária; todavia os empregados teriam mantido a carga
horária normal de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Analisados os
autos, não há indícios reais de ocorrência de fraude. Ademais, conforme ressalta o Procurador da
República,  'o  distanciamento  da  suposta  data  dos  fatos  e  o  encerramento  do  programa
inviabilizam a realização de diligências sobre a efetiva existência de burla ao programa, como a
fiscalização por Auditores do Trabalho ou mesmo entrevistas e constatações por equipe policial,
não  restando  linha  investigativa  viável  a  ser  seguida'.  Falta  de  materialidade  delitiva.
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).

082. Expediente: 1.29.000.003642/2022-19 - Eletrônico Voto: 3782/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de Ofício encaminhado pela Polícia Federal,  dando conta de
possível furto qualificado um motor e várias barras de alumínio, que ficavam no prédio do Hospital
da Ulbra, pertencente à União, por parte de D.J.R., preso em flagrante. A perícia técnica avaliou
os bens furtados em R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme afirmado pela Procuradora da República,
'verifica-se  que  o  local  de  onde  teriam sido  furtados  os  materiais  apreendidos,  qual  seja,  o
Hospital Álvaro Alvin, está abandonado há mais de dois anos, e vem sendo 'alvo constante de
invasões,  furtos e  depredações'  (...)  forçoso reconhecer  que um edifício  do porte  deste,  com
portão  de  acesso  apenas  'encostado',  sem  qualquer  vigilância  ou  serviço  de  portaria  ou
manutenção por  tão  prolongado período,  acaba servindo  de  abrigo  a  usuários  de  drogas ou
moradores de rua que se servem/furtam pequenos objetos ou equipamentos disponíveis para
obter  ínfimas quantias  financeiras  a  fim de suprir  necessidades básicas  com alimentação  ou
manter  o  vício  do  uso  de  entorpecentes,  corroborando  a  necessidade  de  afastamento  da
tipicidade penal para o caso em apreço'. Princípio da insignificância. 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).

083. Expediente: 1.29.000.003956/2022-11 - Eletrônico Voto: 3900/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Polícia Federal que encaminha notícia-crime. O noticiante informa, em
narrativa confusa,  ter sido vítima de abuso psicológico por sua ex-mulher,  bem como levanta
hipóteses  de  suposto  esquema  fraudulento  envolvendo  empresa  privada.  A Procuradora  da
República  promoveu  o  arquivamento,  por  falta  de  indícios  de  materialidade.  Pedido  de
reconsideração do noticiante. 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 a Procuradora da República,
ao ratificar o arquivamento,  'relevante salientar que o relato limita-se a citar datas,  nomes de
pessoas e Órgãos,  notadamente a  ex-mulher  do representante,  que teriam supostamente lhe
causado prejuízo, sem apontar evidência ou prova alguma do alegado'. 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).

084. Expediente: 1.29.002.000131/2022-17 - Eletrônico Voto: 3808/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação da Polícia Federal, a fim
de apurar crime de ameaça, supostamente praticado por integrantes da Comunidade Indígena
Kaingang, contra servidor público do ICMBio e chefe da FLONA Canela, caracterizado pelo uso de
lanças e arco e flecha de modo intimidatório. Segundo consta, o manifestante afirmou que 'na
condição de Chefe da Floresta Nacional de Canela, comunica que ontem constatou a pesca ilegal
no logo da floresta, feita por indígenas que estão ocupando ilegalmente há mais de dois anos, que
conseguiu fazer fotos de indígenas carregando materiais para pesca e peixes. Que logo após, um
dos indígenas, que seria o cunhado do cacique (...), veio até a portaria da floresta e falou para o
COMUNICANTE que deveria apagar as fotos, pois os mesmos não haviam autorizado a fazer
fotos deles, de imediato, se identificou que era chefe e poderia fazer as fotos, no mesmo instante
foram se aproximando mais indígenas, não lembra o total se quatro ou cinco, ficaram cercando o
COMUNICANTE, tentando intimidá-lo, dizendo que teria que ter pedido permissão para fazer as
fotos e que seus dias estavam contados. Que se identificou como servidor Federal e que poderia
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prendê-los pela ameaça, tendo os mesmos respondido, amanhã vamos ver isto'. Art. 109, XI, c/c
art. 231 da CF e art. 147 do CP. Promoção de arquivamento, com base na falta de identificação
individualizada dos autores, bem como na falta de indícios de dolo. Pedido de reconsideração que
argumenta  que  o  arquivamento  não  se  sustenta  nos  fundamentos  apresentados,  a  saber,  a
ausência de identificação da autoria do delito de ameaça e de tipificação do crime. Alegou-se que
a vítima informou o nome de um dos indígenas dentre os envolvidos, bem como que o dolo (de
realizar  o  mal  contido na ameaça) sequer  se apresenta como requisito  para configuração da
infração penal em tela,  bastando ter  aptidão para causar medo na vítima e ter aparência  de
realizável. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os autos noticiam que a vítima foi notificada para
identificar  os  indígenas envolvidos  nos  fatos  de forma individualizada.  Em resposta,  a  vítima
juntou  declaração  de próprio  punho de uma testemunha sem,  contudo,  acrescentar  qualquer
informação  apta  a  fazer  tal  identificação.  Ademais,  conforme  ressaltado  pelo  Procurador  da
República, 'no que concerne à adequação típica ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do
Código Penal, a despeito de estar intrinsecamente relacionada ao temor produzido na vítima, não
dispensa que o ato praticado pelo agente constitua ameaça séria, real e idônea. (...) Evidenciou-
se nos relatos situação que não indica qualquer ameaça séria, real e idônea a atentar contra a
pessoa  da  vítima.  Nas  palavras  proferidas,  em  tese,  ameaçadoras,  os  indígenas  não
especificaram nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra o Chefe da FLONA que
possa  ser  qualificado  como  um  mal  injusto.  Não  havendo  mal  injusto,  é  imperioso  o
reconhecimento  da  atipicidade  da  conduta'.  Por  fim,  ressalte-se  que  'é  conhecida,  naquela
localidade, a tensão existente em razão da reivindicação da comunidade indígena Kaingang da
demarcação, como tradicional, da terra indígena que ocupa, sendo atualmente delimitada como a
FLONA  de  Canela/RS.  Nesse  sentido,  os  fatos  noticiados  na  representação  demonstram
insatisfação dos indígenas para com os servidores da FLONA, traduzindo-se em ofensas sem,
contudo, indicar o dolo de efetivamente causar mal injusto e grave. (...) Nesse sentido, é de se
esperar manifestações da comunidade indígena Kaigang em prol da demarcação e ocupação da
terra que pertence, hoje, à FLONA de Canela/RS, inclusive quando se veem impedidos de fazer
uso dos recursos naturais  para a sua subsistência,  como é o  caso em questão.  O imbróglio
iniciou-se  em razão  da  tentativa  de  impedir  os  indígenas de  realizar  a  pesca,  sendo  prática
incluída em seu modo tradicional de vida'. Falta de justa causa para a persecução penal. Pedido
de reconsideração que não traz elementos suficientes para alterar o panorama fático-probatório
dos autos. 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).

085. Expediente: 1.29.002.000150/2022-43 - Eletrônico Voto: 3865/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  ameaça  praticada  por
possíveis integrantes da Comunidade Indígena Xokleng Konglui contra servidora pública federal
do ICMBio. Relata a servidora que, ao se aproximar da cerca da FLONA, a cacique do grupo
"começou a gritar comigo, citando meu nome, conforme vídeo em anexo. Prossegue informando
que saiu debaixo de insultos gritados dezenas de vezes por alguns deles, com gritos/ofensas de
"racista",  e  que,  no  final  da  tarde,  fui  informada  pelo  vigilante  (...)  que  integrantes  do
acampamento  foram  até  ele  e  me  ameaçaram  (...)  disseram  que  se  pegar  ela  vão  deixar
esfaqueada".  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Como  bem  observou  o
Procurador  da  República  oficiante  o  vídeo  'demonstra  indígenas  do  outro  lado  da  cerca  da
FLONA,  sendo que uma mulher  possivelmente indígena diz  "fique  lá  no teu canto,  não vem
incomodar nós aqui; para de sair filmando, aqui é uma escola das crianças que vai sair, viu E(...),
tá?; fica no seu meio, não é você que vai proibir nós, não é você que vai tirar nosso direito, viu,
tá?" Não foi possível identificar ameaças, tampouco indícios de que a situação transbordaria à de
uma  manifestação  pacífica,  ainda  que  de  forma  mais  exaltada.  Igualmente,  a  vítima  não
individualizou os autores do suposto delito. É conhecida, naquela localidade, a tensão existente
em  razão  da  reivindicação  da  comunidade  indígena  Xokleng  Konglui  da  demarcação,  como
tradicional, da terra indígena que foi afetada como Floresta Nacional em São Francisco de Paula/
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RS.  Nesse  sentido,  é  frequente  manifestações  da  comunidade  indígena  e  insatisfações
relacionadas  à  morosidade  no  reconhecimento  dos  seus  direitos'.  Ausência  de  elementos
suficientes  da  materialidade  e  autoria  delitivas.  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).

086. Expediente: 1.29.018.000058/2022-12 - Eletrônico Voto: 3797/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato em ação trabalhista (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Notícia de possível simulação de lide e a consequente
utilização  de  processo  trabalhista  para  pagamento  de  parcelas  rescisórias  de  vínculo
empregatício,  acordadas  entre  empregador  e  empregado.  Restou  consignado  que  não  havia
relação empregatícia entre reclamante e reclamado. Simulação descoberta pelo magistrado pela
análise do contexto fático-probatório. Aplicação, no caso, de sanção civil por litigância de má-fé
suficiente para reprimir a conduta. Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação nº
30  da  2ª  CCR.  Nesse  sentido,  precedente  deste  Colegiado:  1.36.001.000204/2018-60,  773ª
Sessão,  de 28/01/2019,  unânime.  Falta  de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

087. Expediente: 1.30.001.002013/2022-32 - Eletrônico Voto: 3946/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de requerimento de colaboração premiada, encaminhado pelo
Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  formulado  por  um dos  réus  na  ação  penal
0021290-05.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 38ª Vara Criminal da Capital, na qual houve a
prolação de sentença condenatória. Promoção de arquivamento considerando que as tratativas
iniciais realizadas entre o MPF, o MPE e o requerido restaram infrutíferas, ficando inviabilizada a
colaboração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento que se encontra
sem objeto. Injustificável prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

088. Expediente: 1.30.004.000057/2022-06 - Eletrônico Voto: 3903/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato em ação previdenciária (CP, art. 171, § 3º). Suposta
juntada de documentos falsos como prova para justificar  a concessão do benefício  pleiteado.
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Os elementos informativos juntados aos autos
não evidenciam conduta penalmente relevante. De início, extrai-se da documentação colacionada
aos autos que ao tempo do requerimento administrativo (06/11/2020) do benefício de pensão por
morte junto o INSS, o investigado estava divorciado da segurada, tendo em vista que sentença do
divórcio -  que possui natureza de constitutiva negativa -  transitou em julgado em 09/06/2020,
tendo perdido a qualidade de segurado nesta data, o que poderia tipificar a conduta de estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CP), por ter omitido a informação quanto ao divórcio no momento
do requerimento administrativo. Ocorre que o requerimento administrativo de pensão por morte foi
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indeferido pela autarquia previdenciária  e não houve prejuízo aos cofres da União.  Quanto à
habilitação nos autos da ação previdenciária para recebimento de valores concedidos a senhora
segurada e não recebidos ante advento de seu óbito, constata-se que a concessão dos valores
ocorreu  a  partir  da  decisão  da  Turma  Recursal  que  reformou  a  sentença  monocrática,
condenando o INSS a conceder o auxílio-doença desde o requerimento (29/07/2019), fixando-se a
DCB (data de cessação) em 19/10/2020, com juros e correção monetária. Assim sendo, quando
da  concessão  dos  valores  atrasados  (29.07.2019)  o  investigado  ainda  estava  em  união
matrimonial com a segurada, não havendo irregularidade nesse ponto. Além disso, a propositura
de  ação  infundada,  sem  a  adoção  de  expediente  fraudulento  pujante,  não  pode,  por  si  só,
caracterizar crime. No caso dos autos há contradições e omissões que podem colocar em dúvida
a fidedignidade e afetar a força probatória dos documentos trazidos pelo investigado. Aplicação do
princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV
da Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe  15/02/2016.  Conduta  narrada  que,  no  caso,  embora  imoral,  apenas poderia  caracterizar
litigância  de  má-fé,  sujeita  às  sanções  previstas  no  art.  81  do  CPC.  Homologação  do
arquivamento.

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

089. Expediente: 1.30.015.000187/2022-10 - Eletrônico Voto: 3945/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  ocorrência do crime de desobediência (CP, art.
330). Consta que a PGR, em parecer, identificou equívoco na transferência dos recursos por parte
da Caixa Econômica Federal - CEF, que transferiu R$ 1.683,00 a mais do que era devido ao
Município do Rio das Ostras/RJ e o mesmo valor a menos do que era devido ao Fundo Estadual
de  Conservação  Ambiental  e  Desenvolvimento  Urbano  FECAM.  Por  essa  razão,  requereu  a
intimação do Município de Rio das Ostras/RJ para que transferisse os R$ 1.683,00 em favor do
FECAM. O pleito foi deferido pelo Ministro Edson Fachin. Porém, após reiteradas intimações, o
município quedou-se inerte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizada
diligência junto a Procuradoria-Geral do Município que informou que a referida transferência foi
realizada em 04/12/2020, juntando comprovante, portanto, antes da segunda intimação ocorrida
em 13/01/2021. Verificada mera falha no envio da comunicação ao Supremo Tribunal Federal.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

090. Expediente: 1.31.000.001074/2022-55 - Eletrônico Voto: 3840/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) ou do art. 10 da Lei nº 7.347/85 -
recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O Ministério  Público do Trabalho -  MPT
requisitou que o investigado apresentasse 'documentos que comprovem a aquisição de todos os
equipamentos  de  proteção  individual  relacionados  na  Recomendação  n.  020647.2020,  quais
sejam: i) óculos; ii) protetor auricular; iii) luvas de proteção; iv) máscara; v) calçado de segurança;
vi) avental de segurança; e vii) creme de proteção para mãos'. No caso, a requisição do MPT não
se destinava à busca de dados técnicos, mas sim o cumprimento da norma trabalhista. Existência
de medida processual apta a suprir o descumprimento por parte do destinatário e resguardar de
modo eficiente o bem jurídico tutelado. Atipicidade da conduta narrada, 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).

50/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

091. Expediente: 1.32.000.000624/2022-81 - Eletrônico Voto: 3783/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de Ofício encaminhado pela Polícia Federal,  dando conta de
possível crime de contrabando, tendo em vista a apreensão de 16 (dezesseis) gramas de ouro,
em 19/07/2022, durante abordagem policial realizada em veículo de placa venezuelana, no Posto
de Controle situado em Pacaraima/RR. A mercadoria foi encontrada no interior da carteira de
mulher de origem venezuelana,  durante a ação policial,  e não estava escondida.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  depoimento  prestado  em  sede  policial,  a
investigada afirmou que na região da Venezuela em que vive, o ouro é tratado como moeda,
sendo utilizado da mesma forma que dólares e reais. Disse que não tinha conhecimento de que
não poderia ingressar no Brasil com o mineral e que, inclusive, não tentou escondê-lo. Assim, o
ouro apreendido resultou da comercialização de produtos feita em outro país, tendo sido, ainda,
registrado,  no  caso  concreto,  total  desconhecimento  da  estrangeira  sobre  os  trâmites  legais
necessários ao ingresso do referido minério no Brasil. Ainda que se visualizasse conduta ilícita, no
caso em exame, entende-se pela ausência de tipicidade material, em decorrência da aplicação do
princípio da insignificância, considerando (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, consoante delineado no
julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 101074, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado  em 06/04/2010,  Dje  30/04/2010.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
investigação.  Precedente  2ª  CCR:  1.15.000.002527/2016-66,  673ª  Sessão  de  Revisão,  de
06/03/2017, por unanimidade. Ressalte-se que, após a apreensão, a mercadoria foi encaminhada
à Receita  Federal  do  Brasil.  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).

092. Expediente: 1.34.001.003209/2022-03 - Eletrônico Voto: 3843/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Procedimento Administrativo autuado para formalizar as negociações de acordo de colaboração
premiada entre o Ministério Público Federal  e o investigado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, 'considerando que
(colaborador)  simplesmente  encontra-se  foragido,  não  mantendo  contado,  sequer,  com  seus
advogados,  resta  patente  a  quebra  de  seus  deveres  instrumentais,  razão  pela  qual  está
impossibilitada a celebração de acordo de colaboração premiada. Nesse sentido, se o artigo 3º-B,
§ 2º, da Lei nº 12.850, prevê que o Termo de Confidencialidade vincula os órgãos envolvidos na
negociação, impedindo o posterior indeferimento da colaboração sem justa causa, a contrario
sensu, tal pode ser indeferida quando houver justa causa para tanto, tal como ocorre no caso em
tela. Ante o exposto, o Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 3º-B, § 2º, da Lei nº
12.850, determina o indeferimento do acordo de colaboração premiada com (colaborador)'. Caso
em que, de acordo com os autos, houve a quebra de confiança entre as partes, uma vez que o
colaborador  descumpriu  os  requisitos  de  sua  liberdade  provisória  (violando  o  monitoramento
eletrônico e deixando de comparecer em Juízo), bem como encontra-se em local incerto, não se
comunicando nem mesmo com seus advogados. Insustentabilidade de eventual celebração de
acordo de colaboração. Homologação do 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: 1.34.001.007752/2022-71 - Eletrônico Voto: 3760/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante o "Disque 100", na qual
o representante relata possível cometimento do crime de racismo, descrito no art. 20 da Lei nº
7.716/89,  aduzindo que o usuário  "V.V."  criou uma conta no aplicativo TikTok na intenção de
divulgar a sua religião e atacar as demais. O manifestante cita que o investigado 'fez um vídeo
jogando uma bíblia de um lado para o outro, em outra oportunidade chegou a queimar a bíblia em
uma churrasqueira. informa que, por ser um sacerdote da igreja luciferiana, costuma utilizar sua
conta, de usuário no tiktok; (...) para questionar a fé e os ensinamentos do cristianismo e também
da maçonaria de forma desrespeitosa'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Segundo o Procurador oficiante, embora o comportamento ora apreciado seja censurável, não há
indícios  suficientes  de  materialidade.  Isso  porque  não  foi  possível  verificar  os  materiais  com
supostos vilipêndios a objetos religiosos. O que se tem apurado é que, de fato, o investigado se
denomina "satanista", sendo usuário de várias redes sociais, nas quais divulga a sua crença e
critica  -  em tom jocoso  -  outras  crenças.  Insuficiência  dos  elementos  aptos  a  caracterizar  o
cometimento  de  ilícito  na  esfera  penal.  De  outro  lado,  não  se  olvida  da  sensibilidade  e
complexidade do tema tratado na manifestação inicial. Por certo, a preocupação externada pelo
noticiante  é  justificável.  No entanto,  não é possível  criar  interpretações extensivas para tecer
conclusões incriminadoras sobre determinadas condutas. Assim, o que deve ser analisado, para
fins de caracterização de conduta delitiva, não é a interpretação que o manifestante faz dos fatos,
mas sim a conduta efetivamente praticada. Da análise dos autos, observa-se que o fato noticiado
é  atípico  e  não  justifica  a  instauração  de  uma  investigação.  O fato  em questão  consiste  na
demonstração de opinião, comportamento que é abarcado pelo direito fundamental à liberdade de
pensamento e expressão, nos termos do art. 5º, IV, da Constituição. Embora a opinião aventada
no perfil do investigado demonstre falta de apreço e até mesmo desprezo pelos cristãos, é forçoso
admitir que a liberdade para expressar tal forma de pensamento é resguardada pela Constituição
como um dos sustentáculos do regime democrático. Entendimento da 2ª CCR no sentido de que
em um Estado Democrático de Direito - que se pretende preservar , a liberdade de expressão e o
direito  de  crítica  devem prevalecer  amplamente.  No caso  concreto,  o  perfil  em comento  não
parece  ultrapassar  a  tênue  linha  divisória  entre  a  livre  manifestação  do  pensamento  e  a
configuração de ilícito penal.  As palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o
contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação de opinião e do pensamento,
protegida pela Constituição em seu art. 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem
ocorrer em hipóteses extremas. Conforme ensinamento do Ministro Celso de Mello, retratado na
Petição nº 8.830, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão do
pensamento é, efetivamente, 'garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas,
igualmente, proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo,
repudiamos'. Conduta que também não se enquadra nos tipos penais previstos nos arts. 286 e
287 do Código Penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir
na  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR:  1.29.008.000338/2020-70  e
1.29.000.002959/2020-68,  779ª  Sessão de Revisão,  de  8/9/2020;  5000219-23.2019.4.03.6181,
1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão de Revisão, de 03/08/2020,
unânimes. Homologação do arquivamento que se impõe na esfera criminal.

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: 1.34.006.000511/2022-51 - Eletrônico Voto: 3893/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
irregularidades supostamente ocorridas em condomínio residencial. Condutas atribuídas à síndica
do condomínio, a representantes da Caixa Econômica Federal - CEF e do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia -  CREA,  entre  outras irregularidades referentes à possível  obtenção
irregular  do  Auto  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  -  AVCB relacionado ao  condomínio.  O
Procurador da República oficiante indeferiu a instauração de Notícia de Fato, considerando que os
fatos relacionados aos agentes federais foram apurados em procedimento próprio e arquivado
perante a 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP e que 'Aos fatos restantes relacionados, conforme o
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próprio representante indica, são discutidos em processos judiciais na Justiça Estadual com a
intervenção  do  Ministério  Público  Estadual'.  Comunicado,  o  noticiante  apresentou  recurso  da
promoção de arquivamento. Mantida a decisão, os autos foram remetidos à 2º CCR/MPF, para
fins revisionais, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. Correta aplicação do disposto no art. 4º
da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017 (alterada pela Resolução CNMP nº 189, de 18
de junho de 2018), que estabelece: 'Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: I - o fato
narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; ['] §
4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou
ameaça  de  lesão  aos  interesses  ou  direitos  tutelados  pelo  Ministério  Público  ou  for
incompreensível'. Injustificável prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

095. Expediente: 1.34.016.000198/2022-32 - Eletrônico Voto: 3752/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
o manifestante relata ter sido vítima de um golpe de empresa estrangeira que, supostamente,
fazia negociação de arbitragem. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme afirma
a Procuradora oficiante, "não se trata aqui de caso que enseja a atuação do Ministério Público
Federal.  Isso  porque,  conforme  verifica-se  da  documentação  juntada,  o  representante  não
intentou  fazer  investimento  em empresa  brasileira,  de  modo  que  suas  aplicações  não  estão
sujeitas à proteção do sistema financeiro nacional. Consoante se observa do documento 20, o
represente  estava  ciente  de  que  o  site  (...),  onde  investiu,  é  pertencente  a  uma  companhia
australiana. Além disso, as trocas de mensagens entre o representante e os prepostos do site se
dá em inglês. Finalmente, em documento 21 verifica-se que o representante tinha a intenção de
se  manter  paralelo  ao  sistema  financeiro  nacional,  em razão  da  natureza  dos  negócios  que
praticava".  Caso  que  não  abraça  hipóteses  de  extraterritorialidade.  Ausência  de  jurisdição
brasileira para apuração dos fatos. Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

096. Expediente: JF/CRU/PE-0825509-
83.2019.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 3765/2022 Origem:  GABPRM1-MEO  -  MARA
ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  notícia  de  que  B.J.O.S.,  M.A.D.  e  M.G.S.F.,
apresentaram, em 02/08/2018, comprovantes de endereço, ideologicamente falsos, nos autos de
processos eletrônicos que tramitavam perante a  31ª  Vara Federal  da Subseção Judiciária  de
Caruaru/PE, com a finalidade de obtenção de aposentadoria por idade, tentando iludir o Juízo e
locupletar-se economicamente. Revisão de arquivamento parcial (LC nº 75/93, art.  62, IV). De
início, cumpre ressaltar que, no que se refere a J.A.S., coordenador do SINTRAF (Sindicato dos
Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na  Agricultura  Familiar  de  Lagoa  dos  Gatos)  e  suposto
responsável pela confecção do documento falsificado (contrato de comodato), a Procuradora da
República  considerou  sua  responsabilização  'pela  prática  do  crime  de  falsificação  e  uso  de
documento falso,  sendo de aplicar,  todavia,  o princípio  da consunção no presente caso para
atribuir ao investigado apenas o crime do art. 304 c/c art. 298 do Código Penal', e, tendo em vista
que 'a pena mínima cominada ao delito é inferior a 04 (quatro) anos, não havendo emprego de
violência  ou  grave  ameaça e,  de  acordo  com o  que  consta  dos  autos,  o  investigado  não  é
reincidente ou criminoso habitual', ofereceu acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A
do Código de Processo Penal,  incluído pela Lei  n.  13.964/2019. Assim,  em relação a J.A.S.,
prossegue o curso processual, não havendo providência a ser adotada por este Colegiado nesse
momento.  Quanto  à  promoção  de  arquivamento  parcial,  os  elementos  colhidos  no  curso  da
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investigação apontam no sentido de que as investigadas e supostas beneficiárias B.J.O.S., M.A.D.
e M.G.S.F. são pessoas humildes, de pouca instrução e que assinaram os papéis que lhes foram
apresentados sem conhecimento do que se tratava, restando evidenciada a ausência de dolo em
suas condutas. Os documentos falsos teriam sido confeccionados por E.D.O., já falecido, sendo o
caso de se aplicar o disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal. Não há nos autos elementos
suficientes  a  demonstrar  o  envolvimento  do  advogado  R.B.S.J.  na  efetiva  confecção  dos
documentos falsos e de seu conhecimento prévio acerca da falsidade dos documentos por ele
anexados aos processos. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento
parcial.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

097. Expediente: JFRS/POA-5075078-
39.2019.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 3764/2022 Origem:  GABPR26-FSM  -  FELIPE
DA SILVA MULLER

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO CPP. POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO  INDIVIDUALIZADA  E  APLICADA  AO  CASO
CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A PROPOSITURA DO ACORDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO Nº 69 DA 2ª
CCR. CASO SEJA MANTIDA A NEGATIVA AO ANPP, OS AUTOS DEVEM RETORNAR À 2ª CCR,
PARA O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO REVISIONAL. 1. Incidente de acordo de não persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do
crime previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/86 c/c art. 14, II, e art.
29, ambos do CP. Tentativa de promover, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior.
2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal
consignando que 'os elementos probatórios indicam conduta reiterada; ademais, os acusados não
admitiram a  tentativa  de  crime,  de  modo  que  não  está  preenchido  requisito  indispensável  -
confissão formal - para a celebração do pacto'. 3. Interposição de recurso pela defesa, destacando
que não foram indicados os fatos que, objetivamente,  sustentam a referida argumentação, de
modo que sequer  se  pode saber  quais  os  elementos  probatórios  fizeram o  órgão  ministerial
concluir  pela  existência  de  condutas  reiteradas.  Aduziu,  também,  que  a  confissão  pode  ser
realizada no momento da celebração do acordo. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos
do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, 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.'  5.
Também  é  requisito  para  o  oferecimento  do  acordo  que  a  medida  se  mostre  necessária  e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe
que  o  benefício  não  se  aplica  na  hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou  se  houver
elementos  que  indiquem  conduta  criminal  habitual,  reiterada  ou  profissional,  exceto  se
insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. Considerando o referido 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,
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Sessão de Revisão n° 837, de 07/02/2022). 7. No caso em análise, contudo, verifica-se que a
Procuradora  da  República  oficiante  afirmou  que  'os  elementos  probatórios  indicam  conduta
reiterada', sem apontar especificamente os fatos, registros ou informações que justifiquem sua
conclusão,  impedindo,  com isso,  o  exercício  revisional  deste  Colegiado.  8.  A 2ª  CCR firmou
entendimento  no  sentido  de  que,  embora  o  ANPP não  constitua  direito  subjetivo  do  réu,  é
necessário que sua recusa ocorra de forma fundamentada, considerando a verificação do não
preenchimento de requisitos exigidos pela  lei  (CPP,  art.  28-A) ou a  indicação de que o caso
concreto e suas circunstâncias impedem o oferecimento da medida. Precedente da 2ª Câmara:
Processo n° 5013417-28.2020.4.04.7002, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021. 9. Recusa,
neste  ponto,  destituída  dos  fundamentos  concretos  que  lastrearam a  convicção  do  órgão  de
acusação,  circunstância  que  afeta  o  próprio  exercício  do  contraditório  e  ampla  defesa  pelos
acusados  e,  por  consequência,  a  revisão  por  este  Colegiado.  10.  Aplicação  analógica  do
Enunciado nº 69 da 2ª CCR, que estabelece: "Quando, em análise de promoção de arquivamento,
a 2ª CCR determinar a realização de diligências preliminares e imprescindíveis à sua decisão, os
autos  serão  devolvidos  ao  membro  que  promoveu  o  arquivamento  para  cumprimento  das
diligências".  11. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República oficiante para
consideração  do  entendimento  firmado  pela  Câmara,  bem  como  (re)análise  dos  requisitos
exigidos para a celebração do acordo e posterior devolução dos autos à 2ª CCR, em caso de
manutenção da negativa ao acordo de não persecução penal.

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

098. Expediente: 1.25.000.001157/2021-61 - Eletrônico Voto: 3798/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  do  COAF.  Possível  prática  do  crime  de
lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) por pessoa jurídica e seu representante legal, cujos extratos
bancários  apresentavam  movimentações  incompatíveis  com  a  capacidade  financeira.  Fatos
referentes ao período compreendido entre maio de 2019 e novembro de 2020. O Procurador da
República promoveu o arquivamento, sustentando que as diligências realizadas não localizaram
cometimento  de  crime  da  competência  federal.  Arquivamento  recebido  como  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Embora presentes os indícios de lavagem de capitais,
não  se  extrai  dos  autos  informações  mínimas  sobre  a  prática  de  crime  antecedente  de
competência  da Justiça Federal.  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a  e  b,  da Lei  nº  9.613/98,  o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou 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 pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a).

099. Expediente: 1.25.000.003294/2021-30 - Eletrônico Voto: 3342/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Proposta de colaboração premiada apresentada pelos advogados
do  réu.  Indeferimento  sumário  por  parte  da  Procuradora  da  República  oficiante  na  PR/PR.
Recurso da defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. Comunicação da Polícia Federal quanto à
possível utilidade em parte das informações oferecidas. Intenção do proponente de que eventual
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acordo de colaboração premiada alcance diversos processos em que é réu, proporcionando em
especial  a  unificação  das  penas  e  a  progressão  de  regime.  Ação  de  execução  penal  que
atualmente tramita na Justiça Federal em Brasília/DF e que reúne as execuções dos diversos
processos,  de vários  estados e instâncias,  em que o ora  proponente é  réu.  Necessidade de
remessa  dos  autos  à  PR/DF,  para  análise  de  eventual  interesse  no  acordo  de  colaboração
premiada e providências que entender pertinentes.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições à Procuradoria da República no Distrito
Federal. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a).

100. Expediente: 1.29.002.000040/2022-81 - Eletrônico Voto: 3857/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime de estelionato contra particular, tendo em vista o desconto mensal em folha do
benefício/aposentadoria da manifestante do montante de R$ 30,50. Segundo a manifestante, o
desconto  se  refere  a  suposto  empréstimo  não  autorizado  por  ela  com  instituição  financeira
privada.  O Procurador  da  República  promoveu o  arquivamento,  sustentando a  atipicidade  da
conduta.  Arquivamento  recebido  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).
Embora  presentes  os  indícios  de  estelionato  contra  pessoa  idosa,  não  se  extrai  dos  autos
informações mínimas sobre a prática de crime antecedente de competência da Justiça Federal.
Conforme dispõe o Enunciado nº 84 da 2ª CCR: não é de atribuição do Ministério Público Federal
a persecução penal dos crimes praticados exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda
que praticado por meio da rede mundial de computadores. 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 pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a).

101. Expediente: 1.34.014.000315/2022-88 - Eletrônico Voto: 3948/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N° 8.069/90). APREENSÃO DE FOTOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES EM POSES SENSUAIS,  DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
BUSCA  E  APREENSÃO  DOS  COMPUTADORES,  MÍDIAS  E  CELULARES,  EM  OUTRA
INVESTIGAÇÃO,  NA  SEDE  DE  EMPRESA  INVESTIGADA.  AUSÊNCIA  DA
TRANSNACIONALIDADE  DA CONDUTA,  REQUISITO  TAMBÉM  EXIGIDO  PARA ATRAIR  A
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O  CRIME  E,
CONSEQUENTEMENTE,  A  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  PARA  A
PERSECUÇÃO  PENAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM  ESTADUAL.  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1) Notícia de Fato autuada a partir da
apreensão de fotos de crianças e adolescentes em poses sensuais,  durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão dos computadores, mídias e celulares, em outra investigação, na
sede de empresa investigada. Possível prática do crime previsto no art.  241-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). 2) Promoção de arquivamento sob o fundamento de
que  o  ato  investigado  não  constitui  crime,  já  que  'As  crianças  fotografadas  estão  em poses
sensuais, mas não em atividades sexuais, tampouco houve exibição de seus órgãos genitais'. 3)
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins revisionais, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93.
4) Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 5) De
início, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é certo que: 'A definição legal de
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pornografia infantil apresentada pelo artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente não é
completa e deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição
peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA), tratando-se de norma penal explicativa
que contribui para a interpretação dos tipos penais abertos criados pela Lei nº 11.829/2008, sem
contudo restringir-lhes o alcance. É típica a conduta de fotografar cena pornográfica (art. 241-B do
ECA) e de armazenar fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente
(art. 240 do ECA) na hipótese em que restar incontroversa a finalidade sexual e libidinosa das
fotografias,  com enfoque nos órgãos genitais  das vítimas -  ainda que cobertos por peças de
roupas -, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação
obscena e pornográfica'. (REsp 1543267/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 16/02/2016) 6) Tratando do caso em análise, existe
a  Convenção Internacional  sobre  Direitos  da  Criança,  da  qual  o  Brasil  é  signatário  (Decreto
99.710/1990,  art.  1º).  7)  No  entanto,  verifica-se  que  não  há  nos  autos  notícia  da  efetiva
transnacionalidade da conduta, requisito também exigido para atrair  a competência da Justiça
Federal para processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público
Federal, para a persecução penal. 8) Ausência de elementos de informação capazes de justificar,
por  ora,  a  competência  da  Justiça  Federal  e,  consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. 9) Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

102. Expediente: 1.34.026.000017/2022-59 - Eletrônico Voto: 3757/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Juizado Especial Federal da
3ª Região - Subseção Judiciária de Assis/SP, em que informa possíveis crimes previstos nos arts.
203 e 337-A do CP, que vieram à tona no curso de ação sumária ajuizada por M.E.O. contra o
INSS.  Na  fase  instrutória  da  demanda  previdenciária,  a  prova  testemunhal  produzida,  mais
especificamente o depoimento de M.V.N.A.F., teria revelado possíveis indícios de que a autora e
seu marido prestariam serviços à própria testemunha, na condição de empregados, sem a devida
formalização  dos seus contratos  de trabalho.  Em seu depoimento  pessoal  na Ação Sumária,
M.E.O. afirmou que, há cerca de 13 anos, reside com seu marido, G.G.O., em uma propriedade
rural pertencente a M.V.N.A.F., localizada no município de Cândido Mota/SP. Disse, ainda, que o
marido toma conta  da propriedade;  é  o  caseiro  do sítio.  Ela,  por  outro  lado,  presta  serviços
eventuais  no  local,  recebendo  remuneração  por  dia  de  serviço,  e  também  trabalha  em
propriedades vizinhas. Declarou que, normalmente, "pega" uma empreitada de uma semana em
determinada propriedade, de duas semanas em outra, fica alguns dias sem trabalhar e, depois,
volta  a  laborar  novamente.  Já  M.V.N.A.F,  ao  ser  ouvida  como  testemunha,  afirmou  que
desenvolve atividade avícola em seu sítio e que G.G.O. trabalha na propriedade. M.E.O., por outro
lado, é diarista e, quando necessário, presta serviços de capinação, jardinagem e no cuidado com
os animais. Acrescentou, ainda, que esta também trabalha como diarista nos sítios vizinhos e,
especialmente  nas  safras  de  milho,  presta  serviços  em várias  propriedades.  Ao  final  do  seu
depoimento, porém, quando questionada sobre a regularidade do vínculo empregatício de G.G.O.,
disse  que  ele  é  seu  funcionário,  mas,  atualmente,  não  possui  registro  em  CTPS  e  suas
contribuições previdenciárias são recolhidas como "autônomo". Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Conforme o Enunciado nº 79 da 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'.  Em se tratando de contribuições previdenciárias, a
constituição definitiva dos créditos tributários pode se dar por ato administrativo ou por força de
sentença trabalhista transitada em julgado (Inteligência do Enunciado nº 63 da 2ª CCR). Falta de
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justa causa para a persecução penal. 2) Quanto à omissão de anotação do contrato de trabalho
na CTPS (CP, art. 297, §4º), o Enunciado nº 26 prevê que 'A omissão de anotação na Carteira de
Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  não  configura,  por  si  só,  o  crime  de  falsificação  de
documento público (art. 297, § 4º, do CP)'. Ausência de indícios de fraude, sendo incerta, ainda, a
própria  existência  de  real  vínculo  empregatício.  Homologação  do  arquivamento.  Revisão  de
declínio de atribuição (Enunciado nº 32). Com relação a um suposto crime de frustração de direito
trabalhista (CP, art. 203), observa-se que, além da discussão sobre a efetiva ocorrência de fraude
ou violência na hipótese vertente, a atribuição investigatória nesse caso, dado o restrito número
de trabalhadores supostamente lesados, não seria do MPF, mas do Ministério Público Estadual
(Inteligência do Enunciado nº 83 da 2ª CCR). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

103. Expediente: 1.00.000.017569/2022-72  –
Eletrônico
(0009230-69.2016.4.03.6181) 

Voto: 3905/2022 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 os réus foram denunciados pela prática do
crime previsto no art. 171, caput e § 3°, c/c art. 29, ambos do CP. 2. O Procurador da República
oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar: I) não ser possível a sua celebração após o
recebimento da denúncia; II) a ausência de confissão formal e circunstancial da infração penal e
III)  que  há  elementos  que  indicam  conduta  criminal  habitual  e  reiterada  pelos  acusados.  3.
Interposição de recurso pela defesa de R.P., por entender que os requisitos para a celebração do
ANPP estão preenchidos. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §
14, do CPP. 4. Inicialmente, importante registrar que a 2ª CCR/MPF possui entendimento firmado
pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu
Enunciado n° 98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada).
Além do mais, 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'.  Existência  de  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. Por outro lado, entretanto, verifica-se que um dos requisitos para o
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica
na hipótese  de  ser  o  investigado  reincidente  ou se  houver  elementos  que  indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
7. Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento de que a presença de
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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).  8.  No
presente caso, conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, "a presente fraude
não é um caso isolado, tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a
conduta do servidor R.P., constando registro de outras fraudes com o mesmo modus operandi, ou
seja. envolvendo a transferência injustificada de contribuições feitas em nome de um segurado
para outro. (...).  Ressalte-se que o processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor
R.P. resultou na aplicação da penalidade de demissão". 9. Cumpre observar que 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).  10.  Inviabilidade  do  oferecimento  de  acordo  de  não  persecução  penal,  nos
termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e
suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  no  caso  concreto,  havendo  nos  autos
elementos  probatórios  que  indicam  conduta  criminal  habitual,  reiterada  e/ou  profissional.  11.
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).

104. Expediente: 1.00.000.017571/2022-41  –
Eletrônico
(1014684-92.2021.4.01.3400)  

Voto: 3907/2022 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  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E  PREVENÇÃO DO CRIME.  PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos crimes previstos no art. 241-A e no
art. 241-B, ambos da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 71 do CP. Aquisição, armazenamento e
compartilhamento, por meio da rede mundial de computadores, de fotografias e vídeos com cenas
de  sexo  explícito  e  pornográficas  envolvendo  crianças  e  adolescentes.  2.  O  Procurador  da
República oficiante  deixou de oferecer  o acordo por considerar  que a medida não se mostra
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ressaltando que o réu 'era um
dos maiores  recebedores  e  emissores  de mensagens contendo pornografia  infantil  dentro  da
organização  criminosa  encontrada  pela  Operação  Moikano'.  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. 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,
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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. 5. Neste sentido, cumpre
observar que 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). 6. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução
penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a
sua celebração, no caso concreto.  7. Prosseguimento da ação penal.  Devolução dos autos à
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

105. Expediente: 1.27.000.000898/2022-31 - Eletrônico Voto: 3861/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PIAUI

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,
DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE OFERECIMENTO  DO ANPP NO  CURSO DA AÇÃO  PENAL.
ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's.  ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR.
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de
ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art.  183 da Lei n°
9.472/97. 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,  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. 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).
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Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

106. Expediente: JF/CE-0817408-07.2021.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3873/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DESCRITO  NO  ART.  33  C/C  ART.  40,  I  DA LEI
11.343/2006,  PELA VIA POSTAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  DEMONSTRAM  A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 30 DA LEI 11.343/06 (USO PESSOAL). PRESCRIÇÃO. PROJETO
PROMETHEUS. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28
DO  CPP -  COM  REDAÇÃO  ANTERIOR  À  LEI  13.964/19).  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
ORIENTAÇÃO Nº 41 DESTA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial
instaurado a partir do recebimento de comunicação da Receita Federal, visando apurar a prática
de crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/2006, haja vista a apreensão de droga, em
17/05/2020, oriunda da remessa de importação apreendida no armazém courier UPS destinado a
'H.C.A.J.R.'. Laudo pericial constatou que a substância apreendida se trata de Cannabis sativa
(MACONHA) na porção de 156g (cento e cinquenta e seis gramas). 2. O Delegado de Polícia
elaborou relatório  pelo  arquivamento do presente IPL em razão da incidência  da extinção da
punibilidade pela prescrição do crime, haja vista que em seu entendimento a droga apreendida foi
para uso pessoal. Além disso, informou que promoveu o lançamento dos 'dados para composição
sistemática  própria  do  Projeto  Prometheus'.  3.  O  Procurador  da  República  promoveu  o
arquivamento  com base  na  prescrição.  Segundo o Membro  do  MPF:  'e  como a tentativa  de
`adquirir', prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 cessou em 17/05/2020 em razão da conferência
física da encomenda pela  Receita  Federal,  bem como,  levando em consideração,  que o tipo
previsto no citado artigo prescreve em 2 (dois) anos, conforme prevê o art. 111, II do CPBr c/c art.
30 da Lei 11.343/2006 (...). Sabendo disso, verifica-se que já ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos
a  contar  da data  que  cessou  a  atividade  criminosa,  qual  seja:  17/05/2020,  uma vez  que  da
mencionada data até o protocolo do relatório n. 2552063/2022 (12/07/2022), ultrapassa o prazo de
2 (dois) anos, razão pela qual é indiscutível a ocorrência da prescrição do caso em comento.' 4. A
Juíza discordou da manifestação do MPF, afirmando que: 'não é possível concluir, nesse caso,
cuidar-se de substância para consumo tão só pela quantidade da droga apreendida, atentando-se
para  a  circunstância  de  remessa  do  exterior,  sem  a  efetiva  identificação  do  destinatário  e
verificação acerca de cuidar-se, ou não, de ação isolada, sem demonstração de que a droga era
realmente para uso próprio. 5. Revisão de arquivamento (art. 28 do CPP - com redação anterior à
Lei 13.964/19).  6.  Assiste razão ao membro do MPF ao afirmar que: 'a  quantidade de droga
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, verifica-se que o mencionado
entorpecente seria destinada para consumo pessoal do citado destinatário da encomenda, motivo
pela qual incide no caso em tela o art. 28, §2ª da Lei 11.343/2006'. Diante disso, transcorrido
período superior a 02 anos, o referido delito foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva.
7. Além disso, ainda que se entendesse pela tipificação da conduta nos termos do art. 33 c/c art.
40, i da lei 11.343/2006, a presente Câmara Revisora, no tocante ao crime de tráfico internacional
de drogas por via postal, 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 (...).'  (Orientação nº 41/2ª CCR). Manutenção do arquivamento, haja
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vista  a  insignificância  da  conduta  no  caso  concreto,  com  a  inclusão  dos  dados  no  Projeto
Prometheus. 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).

107. Expediente: JF/FS/BA-0002143-
12.2019.4.01.3304-INQ - Eletrônico 

Voto: 3851/2022 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL  DE  FEIRA  DE
SANTANA/BA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato
previdenciário, descrito no art. 171, § 3º, do CP, consistente no recebimento de benefício do INSS
após ó óbito da segurada 'A.de A.F.'. Manifestação do MPF pelo arquivamento do apuratório por
não vislumbrar elementos que permitam identificar a autoria do ilícito, além de estarem presentes
circunstâncias que demonstram se tratar de delito de bagatela, tendo em vista o prejuízo causado
à autarquia.  Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal  de Feira  de Santana/BA por entender
presentes  indícios  suficientes  de  autoria  e  de  materialidade  do  delito,  não  sendo aplicável  o
princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. No caso em
apreço, segundo o Procurador oficiante, ainda que se possa afirmar pela materialidade delitiva
(saques post mortem do benefício previdenciário no período de março a setembro de 2014, o que
teria causado um prejuízo na ordem de R$ 5.976,89), não restou evidenciada a autoria delitiva,
vez que não foi possível obter, no curso das apurações, elementos informativos suficientes para
identificar o(s) envolvido(s) na ação ilícita. Do teor dos depoimentos de 'C.de A.F.' e 'G.de A.F.',
filhos da segurada, não se extraiu indícios concretos de quem teria efetuado os saques indevidos
do  benefício.  Este  último,  inclusive,  afirmou  que  não  cuidou  de  sua  mãe  no  período  que
antecedeu  o  seu  falecimento  e  que  sua  genitora  era  lúcida  o  suficiente  para  cuidar  do  seu
dinheiro, não confiando seus dados bancários a ninguém e, por fim, aduziu que sua mãe teve 24
filhos, sendo que 14 ainda estavam vivos. Aplicação à hipótese 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'.  Incidência,  por  analogia,  do  Enunciado  68  da  2a  CCR:  'É  cabível  o
arquivamento de procedimento investigatório em relação a crime de estelionato em detrimento do
INSS  cometido  mediante  saques  indevidos  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  do
segurado quando constatadas(a) a realização de saques por meio de cartão magnético, (b) a
inexistência  de  renovação  da  senha,  (c)  a  inexistência  de  procurador  ou  representante  legal
cadastrado na data do óbito e (d) a falta de registro visual,  cumulativamente, a demonstrar o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea'. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Manutenção do arquivamento.

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

108. Expediente: JF-MAU-5001076-95.2019.4.03.6140-
IP - Eletrônico 

Voto: 3814/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  40ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
MAUÁ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art.  171,  §3º,  do CP,
consistente no suposto recebimento indevido de benefício assistencial por M.P.H., em detrimento
do INSS. Promoção de arquivamento dos autos sob dois fundamentos: i) não há elementos que
autorizem a perseguição criminal da investigada M.P.H.; ii) operou-se a prescrição da pretensão
punitiva do investigado W.G.D. (procurador de M.P.H.), porque o requerimento administrativo foi
apresentado em meados de 2008, portanto, há mais de 13 anos. Discordância parcial do Juiz
Federal. De acordo com o magistrado: 'A conclusão do Ministério Público Federal no tocante à
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investigada M' não apresenta defeito de legalidade. Na condição de titular privativo da ação penal,
o órgão acusatório não identificou novas linhas investigatórias, e isso deve ser acatado pelo Poder
Judiciário. Contudo, o mesmo não se pode dizer do encaminhamento dado à persecução penal na
extensão que respeita  ao investigado  W'  Decerto,  o  requerimento  administrativo  de benefício
previdenciário  foi  apresentado  em meados  de  2008.  Entretanto,  o  termo  inicial  do  prazo  de
prescrição da pretensão punitiva é a data da consumação do ilício penal ou, então, tratando-se de
crime permanente, o instante de cessação da permanência (art. 111, I e III, do Código Penal). De
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
estelionato majorado praticado em detrimento da autarquia previdenciária é crime permanente
para o beneficiário e crime instantâneo de efeitos permanentes para o terceiro que concorra para
a  fraude.  Neste  último caso,  a  consumação ocorre  no  momento  do recebimento  da  primeira
prestação  do  benefício  previdenciário  ou  assistencial.  O  histórico  de  créditos  do  Cadastro
Nacional  de  Informações  Sociais  refere  que  a  primeira  prestação  do  benefício  assistencial
concedido à investigada M' foi adimplida em 4 de setembro de 2013 (Id. 18277186, p. 1). Este é o
termo inicial do prazo prescricional para o investigado W' A pena máxima cominada ao estelionato
majorado é de seis  anos e oito  meses de reclusão,  de modo que o prazo de prescrição da
pretensão punitiva é de 12 anos (cf. arts. 109, III, e 171, § 3º, do Código Penal). Logo, não há que
se  falar  em  empecilho  a  eventual  persecução  criminal  em  juízo  em  desfavor  do  aludido
investigado, pois o termo final do prazo prescricional advirá apenas em setembro de 2025.' (Grifou
não original). 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. De fato, quanto ao investigado W.G.D. (procurador
de M.P.H.), trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes (terceiro que teria concorrido
para a fraude), em que a consumação ocorre no momento do recebimento da primeira prestação
do  benefício  previdenciário  ou  assistencial.  Ocorre,  todavia,  que  o  histórico  de  créditos  do
Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  (Id.  18277186,  p.  1)  aponta:  'Data  de  Início  do
Pagamento (DIP):  10/09/2008'  e  que a data  4 de setembro de 2013 apenas corresponde ao
pagamento do período de crédito 01/08/2013 a 31/08/2013. Prescrição da pretensão punitiva.
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).

109. Expediente: JF-MBA-1001973-07.2021.4.01.3901-
IP - Eletrônico 

Voto: 3860/2022 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de estelionato majorado,
descrito no art. 171, § 3º, do CP, praticado, em tese, por 'M.X.P.', que teria prestado informações
falsas perante a autarquia previdenciária para obter a concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural, deferido pela APS de Goianésia do Pará/PA. Consta nos autos cópia integral do
procedimento administrativo encaminhado pelo INSS, no qual se constatou que a declaração de
trabalho rural expedida por 'J.S.de S.', com a informação de que a investigada teria trabalhado e
residido em sua propriedade, situada no município de Jacundá/PA, no período do 20/1/1995 a
20/2/2007,  seria  extemporânea,  visto  que  teve  o  reconhecimento  da  assinatura  somente  em
31/3/2015. Em conclusão, o INSS consignou que houve recebimento indevido do benefício no
período de 27/1/2015 a 30/6/2019. Manifestação do MPF pelo arquivamento do apuratório por não
vislumbrar dolo na conduta praticada pela investigada. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal
Cível e Criminal de Marabá/PA por entender que não se mostram verossímeis as alegações de
que  não  se  teria  confirmada  intenção  deliberada  de  obter  benefício  previdenciário  mediante
fraude, ressaltando que a própria investigada e favorecida pelo benefício fraudulentamente obtido,
subscreveu o documento ideologicamente contrafeito. Remessa dos autos nos termos do art. 28
do CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. No caso em apreço, segundo o
Procurador oficiante, 'obviamente, há patente irregularidade, mas o desvalor da ação praticada
não chega a configurar o elemento volitivo doloso, que pressupõe a consciência e a vontade de
obter  um  resultado  proibido.  No  caso,  os  elementos  informacionais  indicam  que  [M.X.V.]
acreditava estar praticando ato lícito, vez que, efetivamente, é trabalhadora rural e não possuía
outra  ocupação  ou  fonte  de  renda  que  não  a  agricultura  praticada  em regime  de  economia
familiar, fatos que não foram afastados pela auditoria. Ao contrário, o próprio INSS admite que em
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pesquisa realizada pela autarquia previdenciária não foram encontrados vínculos de empregado,
avulso  ou  doméstico,  tampouco  registro  de  atividades  no  CNIS  ou  registro  de  filiação  nas
categorias de contribuinte individual ou facultativo. Em pesquisa no banco de dados deste órgão
ministerial também não foram encontrados vínculos empregatícios, bens ou empresas em nome
da investigada (RPA nº 6172/2021). Além disso, as contradições quanto ao local em que exerceu
suas atividades laborativas, se em sua casa `cuidando da sua hortinha' como afirmado ao INSS,
ou se teria trabalhado e residido na propriedade de [J.S.de S.], conforme Declaração de Trabalho
Rural, não são suficientes para descaracterizar a condição de segurada da investigada. Nesse
ponto,  cabe  ressaltar  que  também  são  considerados  trabalhadores  rurais  para  fins
previdenciários, os segurados especiais, que são aqueles que exercem suas atividades rurais de
maneira individual ou em regime de economia familiar, para a própria subsistência e sem vínculo
de emprego. Ademais, por conta de uma condição mais simples de vida, grande parte desses
trabalhadores rurais não conseguem manter um controle regular de documentos, não costumam
formalizar contrato de parceria rural ou qualquer outro documento similar quando vão trabalhar
nas  terras  rurais  e  dão  entrada  no  processo  concessório  sem entender  realmente  quais  as
diferenças entre os benefícios ou os requisitos para sua concessão. Tal conjunto indica que a
investigada não tinha plena consciência da ilicitude do fato e, novamente, não tensionava praticar
crime.  Reitera-se  que  trata-se  de  pessoa  humilde,  de  pouco  estudo,  não  lhe  sendo  exigível
conhecimento  acerca  da  miríade  normativa  que  disciplina  a  concessão  de  benefícios
previdenciários.

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-PA-1045679-43.2021.4.01.3900-IP
- Eletrônico 

Voto: 3874/2022 Origem:  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL (USO
DE DOCUMENTO FALSO). FALSIDADE FACILMENTE CONSTATADA POR MEIO DE CONTATO
COM O EMISSOR DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO À ENTIDADE OU AO ÓRGÃO AO
QUAL  O  DOCUMENTO  FOI  APRESENTADO.  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP - COM REDAÇÃO ANTERIOR
À LEI 13.964/19).  APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 44 DESTA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  do  crime
descrito no art. 304 do Código Penal, tendo em vista que supostamente 'F.AN.' teria apresentado,
em 06/05/2018, diploma de engenharia civil falso, perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará - CREA/PA, para pleitear registro profissional naquele Conselho. Após receber
a documentação apresentada pelo investigado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do  Pará  solicitou  a  confirmação  da  autenticidade  de  diploma  apresentado  à  universidade
supostamente  emissora  do  documento.  Em  resposta,  a  entidade  estudantil  informou  que  o
diploma apresentado por 'F.AN.' não foi emitido por aquela instituição de ensino superior.  2. A
Procuradora da República promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: (i) a análise
dos elementos de informação reunidos nos autos, notadamente da notícia-crime encaminhada
pelo CREA/PA - fls.4/30, verifica-se que a falsidade do documento apresentado pelo investigado
foi facilmente identificada pela 'U.P. - U.N.I.P'; (ii) ainda, não ocorreu lesão ao interesse tutelado
pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Pará,  já  que  o  registro  foi  negado,
impossibilitando o exercício indevido da profissão; (iii) Aplicação da orientação nº 44/2021 da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 3. Discordância do Magistrado.
4. Revisão de arquivamento (art. 28 do CPP - com redação anterior à Lei 13.964/19). 5. Assiste
razão ao membro do MPF. Aplicação do disposto na Orientação nº 44 desta 2ª CCR, a qual assim
preconiza: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício
das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  no  art.  62,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,
ORIENTA os  membros  do  Ministério  Público  Federal  com atuação na  área  criminal  sob  sua
coordenação, que 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  direta  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
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provocado lesão à entidade ou ao órgão ao qual o documento foi apresentado. 6. Manutenção do
arquivamento.

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

111. Expediente: JF/PR/CAS-5004895-
32.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3845/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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 dos crimes descritos
nos arts. 334 e 334-A do Código Penal. Segundo consta dos autos, no dia 4 de junho de 2021,
durante operação de fiscalização, no município de Cascavel/PR, servidores da Receita Federal,
abordaram o veículo Scania, modelo K113 CL 4X2 320, ocasião em que encontraram mercadorias
de  origem  estrangeira  (perfumes,  receptores  e  cigarros  eletrônicos  descartáveis),  sem
comprovação de sua regular internacionalização no país,  de propriedade do passageiro e ora
investigado  'A.de  A.S.'.  As  mercadorias  apreendidas  foram  avaliadas  em  R$  24.709,41(US$
4.831,50) e os tributos iludidos (II + IPI) estimados em R$ 12.354,71. 2. A Receita Federal do
Brasil  também encaminhou relação de outras autuações por fatos similares ao dos autos, nos
últimos  cinco  anos.  Há  o  registro  de  outros  dois  procedimentos  administrativos  fiscais
(17833.726768/2021-40  e  17833.726939/2021-31).  As  mercadorias  foram  avaliadas,  nessas
ocasiões, em R$ 2.582,47 e os tributos fixados em R$ 1.291,23. 3. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  ressaltando  entendimento  jurisprudencial  no
sentido de que, nos casos em que a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02, com as
atualizações das Portarias nºs 75 e 130, do Ministério da Fazenda, deve ser aplicado o princípio
da  insignificância  e  reconhecida  a  atipicidade  material  da  conduta,  mesmo  verificada  a
habitualidade na prática delitiva. 4. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR no
sentido de que se mostra inaplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor
dos tributos suprimidos, quando evidenciada a reiteração delitiva. 5. Inicialmente, destaca-se o
Enunciado nº 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada  a  reiteração  da  conduta  em períodos  de  até  5  (cinco)  anos  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  Revisão,  de  8/11/2021).  7.  Ressalva  de
entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de
reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo(a) contribuinte - levando em
consideração todas as apreensões - totalizar valor 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. 8. 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.  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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
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112. Expediente: JF/PR/CAS-5006610-
12.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3823/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Suposto  crime de  descaminho.  Em 18/09/2021,  durante
operação de fiscalização da PRF, foram apreendidas com o investigado diversas mercadorias de
origem estrangeira desacompanhadas de documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram
estimados em R$ 3.167,61. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi
autuado,  nos  últimos  cinco  anos,  pelo  menos  outras  três  vezes  pela  posse  de  mercadorias
estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do
princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019)
c/c  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o  Enunciado 49 deste  Colegiado:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos  de até  5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de  08/11/2021).  7.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar valor
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de
descaminho.

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

113. Expediente: JF/PR/CAS-5006635-
25.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3830/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  30/11/2021,  foram
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apreendidas  com  a  investigada  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 8.384,03. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, a ora noticiada já foi autuado, nos últimos cinco anos, uma
outra  vez  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território
nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação
anterior  à  Lei  nº  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor da ora 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).

114. Expediente: JF/PR/CAS-5006655-
16.2022.4.04.7005-RPCR - Eletrônico

Voto: 3829/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  17/02/2022,  foram
apreendidas  com  o  investigado  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 4.130,42. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi  autuado, nos últimos cinco anos,
outras  cinco  vezes  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com
base  no  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a
reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP
(redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se
o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
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modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento
e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de
descaminho.

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

115. Expediente: JF/PR/CAS-5006683-
81.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3831/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  17/02/2022,  foram
apreendidas  com  o  investigado  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 4.845,48. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi  autuado, nos últimos cinco anos,
outras três vezes pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território
nacional. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação
anterior  à  Lei  nº  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
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atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outras autuações fiscais nos últimos cinco anos e (iv) o fato de que,
no caso concreto, os elementos indicam que a importação possui intuito comercial, não é cabível
a aplicação do princípio da bagatela na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento
e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se à 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 outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de
descaminho.

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

116. Expediente: JF/PR/CAS-5006685-
51.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3821/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  17/02/2022,  foram
apreendidas com a investigada diversas mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de
documentação fiscal (perfumes, bebidas alcoólicas, HDs etc.). Os tributos federais iludidos foram
estimados em R$ 5.347,71. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, a ora noticiada já foi
autuado,  nos  últimos  cinco  anos,  pelo  menos  uma  outra  vez  pela  posse  de  mercadorias
estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  A Procuradora  da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do
princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019)
c/c  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o  Enunciado 49 deste  Colegiado:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos  de até  5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de  08/11/2021).  7.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar valor
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a
existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no
art. 28-A do CPP. Faculta-se à 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
outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham
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a ser instaurados em desfavor da ora 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).

117. Expediente: JF/PR/CAS-5006735-
77.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3826/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  17/02/2022,  foram
apreendidas com a investigada diversas mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de
documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 5.954,30. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, a ora noticiada já foi autuado, nos últimos cinco anos, uma
outra  vez  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território
nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação
anterior  à  Lei  nº  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor da ora 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).

118. Expediente: JF/PR/CAS-5006756-
53.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3819/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
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ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Suposto  crime de  descaminho.  Em 20/01/2022,  durante
operação  de  fiscalização  no  Posto  da  PRF,  em  Lindoeste/PR,  foram  apreendidos  com  o
investigado 21 pneus estrangeiros novos desacompanhados de documentação fiscal. Os tributos
federais  iludidos  foram  estimados  em  R$  2.105,67.  De  acordo  com  o  extrato  do  sistema
COMPROT, o ora noticiado já foi autuado, nos últimos cinco anos, quase uma dezena de vezes
pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território nacional. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. Argumento de que a reiteração delitiva afasta a
aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº
13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Inicialmente, destaca-se o Enunciado 49 deste
Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente
típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa,
ocorrida  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos'.  6.  A  atual  composição  da  2a  CCR  firmou
entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a
reiteração  da  conduta  em  períodos  de  até  5  (cinco)  anos,  ainda  que  a  soma  dos  tributos
sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão
de Revisão 828, de 08/11/2021).  7.  Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que se
mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma
dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar
valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal
na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de
descaminho.

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

119. Expediente: JF/PR/CAS-5006796-
35.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3827/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  06/12/2021,  foram
apreendidos com a investigada 240 frascos de perfume de origem estrangeira desacompanhados
de documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 4.672,32. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, a ora noticiada já foi autuado, nos últimos cinco anos, uma
outra  vez  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território
nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação
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anterior  à  Lei  nº  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor da ora 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).

120. Expediente: JF/PR/CAS-5006807-
64.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3820/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Suposto  crime de  descaminho.  Em 15/12/2021,  durante
operação  de  fiscalização  no  Posto  da  PRF,  em  Cascavel/PR,  foram  apreendidas  com  o
investigado  diversas  mercadorias  de  origem estrangeira  desacompanhadas de  documentação
fiscal (perfumes, celulares, bebidas alcoólicas, etc). Os tributos federais iludidos foram estimados
em R$ 2.880,54. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi autuado,
nos últimos cinco anos, pelo menos outras quatro vezes pela posse de mercadorias estrangeiras
irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do
Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62,
IV,  da LC nº 75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de
até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g.,
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva
de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação
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de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando
em consideração todas as apreensões - totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
visto  que,  em tais  situações,  não  há interesse  fiscal  na  execução do crédito,  a  teor  do que
dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se
outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de  sancionamento  algum  fato,  por  falta  de
gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima
ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo, considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR,
(ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a existência de 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 na presente hipótese.
9.  Não  homologação  do  arquivamento  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se à
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  outros  procedimentos
investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser instaurados em
desfavor do ora investigado pela prática do crime de descaminho.

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

121. Expediente: JF/PR/CAS-5006814-
56.2022.4.04.7005-RPCR - Eletrônico

Voto: 3828/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  18/09/2021,  foram
apreendidas  com  a  investigada  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram estimados em R$ 3.815,46. De acordo
com o extrato do sistema COMPROT, a ora noticiada já foi autuado, nos últimos cinco anos, uma
outra  vez  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território
nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação
anterior  à  Lei  nº  13.964/2019)  c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se  o
Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos
crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da
conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a
CCR firmou entendimento majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos
tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ,
Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva de entendimento pessoal no sentido de que
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões -
totalizar  valor  inferior  a  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  visto  que,  em tais  situações,  não  há
interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º
do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para
fins de sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria
atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8.
Contudo,  considerando  (i)  o  Enunciado  49/2a  CCR,  (ii)  o  entendimento  majoritário  deste
Colegiado, (iii) a existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
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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 outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor da ora 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).

122. Expediente: JF/PR/CAS-5006831-
92.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3824/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Suposto  crime de  descaminho.  Em 21/10/2021,  durante
operação de fiscalização da PRF, foram apreendidos com o investigado 144 roteadores de origem
estrangeira  desacompanhados  de  documentação  fiscal.  Os  tributos  federais  iludidos  foram
estimados em R$ 3.600,72. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi
autuado,  nos  últimos cinco anos,  outras duas vezes  pela  posse  de mercadorias  estrangeiras
irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do
Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62,
IV,  da LC nº 75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o Enunciado 49 deste Colegiado: 'Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor
do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a
R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de
até 5 (cinco) anos'. 6. A atual composição da 2a CCR firmou entendimento majoritário pela não
aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de
até 5 (cinco) anos, ainda que a soma dos tributos sonegados fique abaixo de R$ 20.000,00 (e.g.,
JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828, de 08/11/2021). 7. Ressalva
de entendimento pessoal no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação
de reprimenda penal nos casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte - levando
em consideração todas as apreensões - totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
visto  que,  em tais  situações,  não  há interesse  fiscal  na  execução do crédito,  a  teor  do que
dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. Logo, por coerência, se
outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de  sancionamento  algum  fato,  por  falta  de
gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para reprimir a conduta, dado que é a ultima
ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo, 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 na presente hipótese.
9.  Não  homologação  do  arquivamento  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto. 10.  Registra-se,  ainda,  a necessidade de o membro do MPF apurar todo
conjunto  probatório,  verificando  a  possibilidade  de  apensamento  dos  outros  procedimentos
investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser instaurados em
desfavor do ora investigado pela prática do crime de descaminho.

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

123. Expediente: JF/PR/CAS-5006949- Voto: 3825/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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68.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Suposto  crime  de  descaminho.  Em  03/12/2021,  foram
apreendidas com o investigado diversas mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de
documentação fiscal  (vinho,  perfume,  brinquedo, artigo de toucador etc.).  Os tributos federais
iludidos foram estimados em R$ 2.501,73. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, o ora
noticiado  já  foi  autuado,  nos  últimos  cinco  anos,  uma  outra  vez  pela  posse  de  mercadorias
estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do
princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019)
c/c  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o  Enunciado 49 deste  Colegiado:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos  de até  5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de  08/11/2021).  7.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar valor
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
considerando (i) o Enunciado 49/2a CCR, (ii) o entendimento majoritário deste Colegiado, (iii) a
existência de outra autuação fiscal 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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e devolução
dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo previsto no
art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional,
requeira a designação de outro membro para tanto. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o
membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos
outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham
a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de descaminho.

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

124. Expediente: JF/PR/CAS-5007193-
94.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3822/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  49  DA  2ª  CCR.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  PESSOAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Suposto  crime de  descaminho.  Em 11/03/2022,  durante
operação de fiscalização da PRF, foram apreendidas com o investigado 168 garrafas de vinho de
origem estrangeira desacompanhadas de documentação fiscal. Os tributos federais iludidos foram
estimados em R$ 8.698,20. De acordo com o extrato do sistema COMPROT, o ora noticiado já foi
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autuado,  nos  últimos cinco  anos,  quase  duas dezenas de vezes  pela  posse  de mercadorias
estrangeiras  irregularmente  introduzidas  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância  do  Juiz  Federal.  Argumento  de  que  a  reiteração  delitiva  afasta  a  aplicação  do
princípio da insignificância. 4. Aplicação do art. 28 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019)
c/c  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  5.  Inicialmente,  destaca-se o  Enunciado 49 deste  Colegiado:
'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não
seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida
em períodos  de até  5  (cinco)  anos'.  6.  A atual  composição  da 2a  CCR firmou entendimento
majoritário pela não aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração da
conduta em períodos de até 5 (cinco)  anos,  ainda que a soma dos tributos sonegados fique
abaixo de R$ 20.000,00 (e.g., JF/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 828,
de  08/11/2021).  7.  Ressalva  de  entendimento  pessoal  no  sentido  de  que  se  mostra
desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que a soma dos
tributos iludidos pelo contribuinte - levando em consideração todas as apreensões - totalizar valor
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na
execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei
10.522/2002.  Logo,  por  coerência,  se  outros  ramos  consideram  irrelevante  para  fins  de
sancionamento algum fato, por falta de gravidade, muito menos o direito penal deveria atuar para
reprimir a conduta, dado que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo,
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 na presente hipótese. 9. Não homologação do arquivamento e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, propondo, se for o caso, o acordo
previsto no art. 28-A do CPP. Faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência
funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto.  10.  Registra-se,  ainda,  a
necessidade de o membro do MPF apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de
apensamento dos outros procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que,
porventura, venham a ser instaurados em desfavor do ora investigado pela prática do crime de
descaminho.

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

125. Expediente: JF/PR/GUAI-5001945-
14.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3852/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  dos  crimes descritos  no art.  299 do
Código Penal e no art. 1º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90 por parte dos representantes legais
da  empresa  'S.C.de  C.  Eirelli  EPP',  sediada  em  Toledo/PR.  Manifestação  do  MPF  pelo
arquivamento do apuratório, tendo em vista informação da Receita Federal do Brasil de que os
créditos  tributários  encontram-se  todos  extintos  por  quitação  de  parcelamento,  de  modo  que
restou evidenciado que a falsidade ideológica verificada constituiu meio para a sonegação dos
tributos devidos, exaurindo-se a conduta nesse ilícito penal. Discordância do Juízo da 1ª Vara
Federal  de  Guaíra/PR  por  entender  prematuro  o  arquivamento,  porquanto  a  depender  da
finalidade da conduta da falsidade ideológica, esta poderá constituir-se em crime meio para a
sonegação fiscal ou em crime autônomo. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP, na
redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. No caso em apreço, segundo o Procurador
oficiante, a falsidade ideológica observada (utilização de `laranjas' para constituições societárias)
era crime meio para a sonegação dos tributos devidos,  exaurindo-se a conduta nesse delito.
Assim sendo, tem-se que a conduta prevista no art. 299 do Código Penal ficou absorvida pelos
crimes do art. 1º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90, já que aquele foi praticado, ao que tudo
indica,  com o claro e específico propósito de reduzir  o pagamento dos tributos devidos.  Além
disso, importa ressaltar, a empresa autuada efetuou o recolhimento de todos os tributos devidos e
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constatados a partir da ação fiscal, de sorte que a punibilidade dos crimes de sonegação fiscal
encontram-se extintos, nos exatos moldes do art. 9º da Lei nº 10.684/03 e do art. 83 da Lei nº
9.430/96.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Manutenção  do
arquivamento.

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

126. Expediente: JF/PR/GUAI-5002019-
39.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 3887/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E CONTRABANDO (CP, ART. 334-
A). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO EM RELAÇÃO AO
ARQUIVAMENTO DO CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÕES DELITIVAS. REVISÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AO  SUPOSTO  CRIME  DE
DESCAMINHO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL  (CPP,  ART.  28-A).  HOMOLOGAÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  CRIME  DE
CONTRABANDO.  AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E LESIVIDADE,  NO CASO CONCRETO.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o possível
cometimento de crimes de contrabando e descaminho, em decorrência dos elementos contidos na
Representação Fiscal  para Fins Penais  Simplificada,  encaminhada pela Alfândega da Receita
Federal do Brasil. Consta dos autos que, no dia 08/10/2019, por volta das 00h30, na Rodovia PR-
367,  em Ouro  Verde  D'oeste,  policiais  militares  abordaram o  veículo  VW/Fox,  conduzido  por
'J.G.P.'  e  'A.C.S.',  carregado com mercadorias de origem estrangeira,  a  exemplo de diversos
equipamentos  eletrônicos,  bebidas,  perfumes,  cosméticos,  itens  de  vestuário,  utilidades
domésticas, brinquedos, dentre outros. Além disso, também foram apreendidos uma cartela do
medicamento Pramil, duas pistolas de Airsoft e nove armas de brinquedo, desacompanhados de
qualquer documento que comprovasse a regular importação. As mercadorias foram avaliadas em
R$ 21.649,57, impostos devidos no montante de R$ 6.530,84. 2. A Procuradora da República
Oficiante promoveu o arquivamento do feito nos seguintes termos: (i) no que tange ao delito do
artigo 334 do Código Penal, os documentos encaminhados pela Receita Federal, em especial a
Relação de Mercadorias com Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (Evento 01, doc. 2,
p. 24/31), esclarecem que os tributos federais evadidos (II + IPI) alcançaram o montante de R$
6.530,84 (seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos). Ocorre que tais fatos são
atípicos, haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal, por interpretação ao artigo 20
da  Lei  nº  10.522/2002,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  11.033/2004  (...);  (ii)  Quanto  ao
medicamento Pramil (art. 334-A, CP), deve também a investigação ser arquivada em razão do
princípio  da  insignificância.  Conforme  a  jurisprudência,  a  introdução  no  país  de  eventual
medicamento de forma moderada permite inferir tratar-se de produto sem destinação comercial,
inclusive sem potencialidade lesiva à  saúde pública da coletividade.  No caso,  entre  todos os
produtos apreendidos, foi constatada a existência de apenas 01 (uma) cartela do medicamento
Pramil, possivelmente adquirido para consumo pessoal e sem finalidade comercial; (iii) Por fim,
quanto à apreensão de 02 (duas) pistolas de Airsoft e 09 (nove) armas de brinquedo, mais uma
vez não se vislumbra justa causa para a persecutio criminis. Embora a relação de mercadorias
apontem que os investigados importaram armas de brinquedo, a realização de exame pericial
seria fundamental para comprovar a materialidade delitiva, principalmente quanto à capacidade de
serem confundidas com armas verdadeiras. Contudo, requisitado o envio das 02 (duas) pistolas
de  Airsoft  e  das  09  (nove)  armas  de  brinquedo  para  fins  periciais,  sobreveio  aos  autos  a
informação pelo órgão fazendário de que as'(...) armas de brinquedo/airsoft solicitados referente
ao  processo  10935.735176/2019-  15  TG  1752/2019  já  foram  preparados  para  destruição  e
separados  em  caixas  únicas  para  otimização  de  espaço  fisico,  não  sendo  mais  possível  a
identificação correta dos itens (...)' (Evento 09, p. 2). Assim, inviabilizado o exame pericial, não
restou comprovada a materialidade delitiva(...).  3.  Discordância do Juiz Federal.  O Magistrado
aduziu o seguinte: (i) ocorre que há registro de outras autuações em face de "J.G.P." e "A.C.S."
pela RFB por descaminho, conforme registrado no Auto de Infração e apreensão de mercadoria nº
0910300-126958/2019:  De  acordo  com o  extrato  do  sistema  COMPROT,  consulta  pública,  o
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condutor e proprietário do veículo "J.G.P.", já foi autuado pela posse de mercadorias estrangeiras
irregularmente  introduzidas  no  território  nacional  e/ou  apreensão  de  veículo,  tendo  sido
formalizado o processo nº 12457.730845/2017-09, sendo portanto, reincidente na infração; Ainda,
de  acordo  com  o  extrato  do  sistema  COMPROT,  consulta  pública,  o  passageiro  do  veículo
"A.C.S.",  também  já  foi  autuado  pela  posse  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente
introduzidas no território nacional e/ou apreensão de veículo, tendo sido formalizado o processo nº
12457.730843/2017-10, sendo portanto, reincidente na infração; (ii) Essa informação evidencia a
contumácia dos investigados na prática de tal infração, situação esta que desautoriza a aplicação
do princípio de insignificância, conforme entendimento que vem sendo mantido nos Tribunais e
Cortes Superiores. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Não Homologação de
Arquivamento em relação ao suposto crime de Descaminho: 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).  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).  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. Não homologação do arquivamento do crime de descaminho 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. 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. 6. Homologação
de  Arquivamento  do  crime  de  contrabando:  no  tocante  ao  crime  de  contrabando  relativo  à
importação de uma cartela do medicamento Pramil,  duas pistolas de Airsoft  e nove armas de
brinquedo; assiste razão ao Membro do MPF. A apreensão de uma única cartela do medicamento
é indicativo de importação para uso pessoal, inexistindo lesão ou potencial risco de dano ao bem
jurídico  tutelado.  Além  disso,  diante  das  informações  prestadas  pela  Receita  Federal  pela
impossibilidade  de  realização  do  laudo  nas  armas  de  brinquedo  apreendidas,  de  modo  a
demonstrar a efetiva potencialidade lesiva dos artefatos, não é possível asseverar a materialidade
do delito.  Ademais,  não se vislumbra outras diligências capazes de modificar  esse panorama
probatório  atual.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação  do  arquivamento  do  crime  de
contrabando.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento  em relação  ao  delito  de  descaminho  e  pela  homologação de  arquivamento  no
tocante ao delito de contrabando, nos termos do voto da relatora.

127. Expediente: JF/PR/GUAI-5002185-
03.2022.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3858/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 334, § 1º, inciso
IV, do Código Penal. Consta dos autos que uma equipe da Divisão de Vigilância e Repressão ao
Contrabando  e  Descaminho  da  Alfândega  da  Receita  Federal  do  Brasil  (DIREP/ALF/FOZ),
abordou o veículo GM/Corsa Sedan, conduzido por 'D.E.B.da S.', tendo como passageira 'J.da S.
B.'.  Iniciado  o  procedimento  de  vistoria,  a  equipe  da  aduana  encontrou  no  veículo  diversas
mercadorias  estrangeiras  (eletrônicos,  equipamentos  de  informática  e  telefones  celulares),
desacompanhadas  da  documentação  referente  ao  desembaraço  aduaneiro.  As  mercadorias
apreendidas totalizaram R$ 114.859,28, sendo os tributos estimados em R$ 44.411,94. O MPF
ofereceu  denúncia  em desfavor  de  'D.E.B.da  S.'  e  requereu  o  arquivamento  relativamente  à
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'J.L.M.',  proprietária  do  veículo,  e  à  'J.da  S.B.',  apontada  como passageira,  sem registro  de
autuações  anteriores.  Discordância  do  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Guaíra/PR  quanto  ao
arquivamento promovido no tocante à 'J.da S.B.'. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do
CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. No caso em apreço, segundo o
Procurador oficiante, no que se refere à 'J.da S.B.', conforme as informações insertas no Auto de
Infração  e  Apreensão  de  Mercadorias  nº  0917500-45648/2021,  as  mercadorias  não  estavam
identificadas e/ou individualizadas,  razão  pela  qual  o  auto  de infração  foi  registrado  contra  o
denunciado 'D.E.B.da S.'. Além disso, em consulta às certidões de antecedentes criminais e ao
COMPROT, o órgão ministerial não encontrou o registro de ilícitos em nome de 'J.da S.B.' (doc.
13, p. 1/3). Ausência de indícios concretos de autoria delitiva. Aplicação à hipótese do Enunciado
nº 71: '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'. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Manutenção do arquivamento.

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

128. Expediente: JF/PR/MGA-5011859-
47.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3879/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. RECEPTORES DE SATÉLITE ENTRE
AS  MERCADORIAS  APREENDIDAS.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AO  SUPOSTO  CRIME  DE
CONTRABANDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. POSSIBILIDADE
DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). CRIME
DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SUFICIENTES. ENUNCIADO
Nº 49, 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO CRIME DE DESCAMINHO. 1. Notícia
de Fato instaurada para apurar o possível cometimento de crimes de contrabando e descaminho,
em decorrência dos elementos contidos na Representação Fiscal para Fins Penais Simplificada,
encaminhada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil.  Consta dos autos que, na data de
25/03/2022,  por  volta  das  22:45hrs,  os  servidores  da  Seção  de  Vigilância  e  Repressão  ao
Contrabando  e  Descaminho  da  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  Maringá-PR,  em
operação  de  fiscalização,  abordaram  ônibus  no  Posto  da  Polícia  Rodoviária  Federal  de
Mandaguari/PR. Nessa ocasião, lograram êxito na apreensão de mercadorias proibidas em solo
nacional,  bem como de produtos desacompanhados da documentação fiscal comprobatória de
regular importação, os quais estavam sob a posse de 'T.H.P.S.'. Foram aprendidos, dentre outros,
uísques,  fritadeira  elétrica,  vídeos  games,  cartões  de  memória,  roteadores,  HDs  portáteis,
carregadores de celular, caixas acústicas, câmeras de segurança, fones de ouvido, smartwatchs,
perfumes, brinquedos e roupas. Além das referidas mercadorias, também foram apreendidos 24
receptores de satélite. As mercadorias foram avaliadas em R$ 27.730,36, impostos devidos no
montante de R$ 12.487,19 . 2. A Procuradora da República Oficiante promoveu o arquivamento do
feito nos seguintes termos: 'Considerando, contudo, o baixo montante de tributos federais por
meio dela iludidos, que não atinge o patamar de R$ 20.000,00, tal conduta é incapaz de lesionar
ou de ameaçar lesionar de forma relevante o bem jurídico tutelado pela norma penal,  sendo,
portanto, insignificante e materialmente atípica.' 3. Discordância do Juiz Federal. O Magistrado
aduziu  o  seguinte:  (i)  Conforme  Relação  de  Mercadorias  com  Demonstrativo  dos  Créditos
Tributários Evadidos (evento 1.2, p. 14), foram apreendidos, dentre outras mercadorias objeto de
descaminho, 24 receptores de satélite; (ii)  Embora reduzido o valor dos tributos, a importação
irregular de receptores de satélite configura contrabando (art. 334-A CP), não havendo se falar em
insignificância da conduta por  ausência  de previsão legal.  De outro lado,  o Tribunal  Regional
Federal da 4ª Região, no caso do crime de contrabando de receptores de satélite, decidiu no
sentido da necessidade de produção de prova de que os receptores eram aptos a produzir  a
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apropriação ilícita do sinal de TV via satélite (...). 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). 5. Não Homologação de Arquivamento em relação ao suposto crime de contrabando de
Receptores de Satélite: Segundo o que consta dos autos, a autora foi flagrada na posse de 24
receptores  de  satélite.  Como  é  sabido,  esses  equipamentos  que  se  prestam  à  recepção,
decodificação  e  conversão  de  sinais  de  televisão  via  satélite,  isto  é,  são  produtos  de
telecomunicação  cuja  comercialização  e  utilização  em território  nacional  dependem de  prévia
certificação  e/ou  homologação  pela  ANATEL,  nos  termos  da  Lei  nº  9.472/97  (Lei  Geral  das
Telecomunicações) c/c a Resolução nº 242, de 30/11/2000, da ANATEL. Os referidos aparelhos,
além de serem dotados de capacidade de captar os sinais livres, trazem consigo, ocultamente,
processador destinado exclusivamente à capitação ilegal dos sinais de TV paga (por assinatura).
Existência  de  fortes  indícios  de  que  a  comercialização  e  utilização  de  aparelhos  receptores,
conversores e decodificadores sem certificação e/ou homologação da ANATEL podem constituir
crime. Inclusive, havendo a possibilidade de sua importação ser proibida (proibição relativa), a
introdução em território nacional pode caracterizar, em tese, o crime de contrabando previsto no
art. 334-A do CP. Possibilidade de realização de diligências, a fim de que seja verificado: I) quais
aparelhos e/ou acessórios relacionados à recepção/decodificação de sinal  de TV estavam em
posse da investigada; II) qual a origem dos referidos aparelhos comercializados pelo investigado;
III) em sendo de origem estrangeira, que seja requerida a documentação referente à importação e
verificada sua regularidade, para averiguação de eventual crime de contrabando ou descaminho;
IV)  realização  de  exame  pericial  visando  aferir  se  os  aparelhos  apreendidos  são  aptos  a
apropriação ilícita do sinal de tv via satélite V) outras diligências que se mostrarem cabíveis no
curso  das  apurações.  Arquivamento  Prematuro.  Precedente  da 2ª  Câmara:  JF-SAN-5001765-
82.2021.4.03.6104-PICMP, julgado na 811ª Sessão de Revisão, de 08/06/2021, à unanimidade.
Não  homologação  do  arquivamento,  e  devolução  dos  autos  ao  ofício  originário  para
prosseguimento mediante adoção das medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências,
análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da
denúncia. Facultando-se, ainda, à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto.
6. Homologação de Arquivamento do crime de Descaminho: no tocante ao crime de descaminho,
relativo às demais mercadorias apreendidas, verifica-se que as medidas administrativas aplicadas
pelos  órgãos  de  controle  (apreensão  do  produto  e  aplicação  do  perdimento)  devem  ser
consideradas suficientes como reprimenda ao fato praticado. Ausência de lesão ou potencial risco
de dano ao bem jurídico tutelado. Conduta que, embora formalmente típica, carece de tipicidade
material.  As  pesquisas  não  demonstraram  a  existência  de  reiterações  nos  últimos  5  anos.
Aplicação  do  Enunciado  nº  49  desta  2ª  CCR.  Homologação  do  arquivamento  do  crime  de
descaminho.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento  em relação  ao delito  de contrabando e pela  homologação de arquivamento  no
tocante ao delito de descaminho, nos termos do voto da relatora.

129. Expediente: JF/SP-5000724-09.2022.4.03.6181-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 3855/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  preconceito  de  raça
qualificado, descrito no art. 20, § 1º, da Lei nº 7.716/89, que supostamente teria sido praticado
pelo repórter 'J.C.B.', que, de acordo com os autos, falou a seguinte frase durante o jornal da
manhã transmitido pela 'J.P.'  durante o programa 'J.P.N.',  no dia 16/11/2021: 'se eu matar um
monte de judeu e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil  enriquece. Foi o que
aconteceu com Alemanha pós-guerra'. Manifestação da Procuradora oficiante pelo arquivamento
dos  autos,  aduzindo  que  não  vislumbrou  indícios  suficientes  que  comprovem a  tipicidade  da
conduta, tampouco há provas capazes de constatar a suposta apologia ao nazismo. O Juízo da 6ª
Vara Criminal Federal,  ao apreciar o feito, entendeu que, para se chegar à conclusão de que
haveria mera ironia e crítica indireta à Alemanha, seria necessário examinar a íntegra do vídeo
original, que foi não disponibilizado nos autos do presente feito. Remessa dos autos nos termos
do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela Lei nº 13.964/19. Deliberação da 2ª CCR
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na 848ª Sessão de Revisão, realizada em 9/6/2022, pelo não conhecimento da remessa. Segundo
informou a Procuradora oficiante, foi requerida a juntada aos presentes autos do vídeo, conforme
solicitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, de maneira que 'o art. 28 foi
aplicado de forma açodada e incabível, pois bastaria permitir ao MPF a juntada de trecho maior do
vídeo, antes de realizar  juízo sobre o arquivamento'.  Nova remessa dos autos pelo  Juízo de
primeiro grau, na qual, desta vez, consigna que 'o MPF junta novo trecho do vídeo, que possui
00:59 de duração. Contudo, permanece a mesma dificuldade já existente na amostra anterior: não
é possível visualizar toda a discussão apresentada entre os jornalistas. Aliás, o novo vídeo traz
ainda mais elementos a justificar a necessidade de análise da discussão integral, pois a reação da
interlocutora demonstra a seriedade das colocações do investigado, bem como momentos antes o
investigado  proferiu  outro  comentário  polêmico a  respeito  de imigrantes  de origem árabe em
território alemão. (...) Assim sendo, remanesce a necessidade de análise global da discussão,
bem como as ponderações e argumentos apresentados antes e depois do trecho em referência.
Ainda que a conclusão apresentada no termo de arquivamento seja em tese possível, a análise
global da discussão é necessária para que se alcance essa conclusão'. O caso, novamente, é de
não conhecimento da remessa. A Procuradora da República oficiante, por ocasião da decisão
anterior deste Colegiado, em 9/6/2022, já havia esclarecido que 'a íntegra do programa em que
consta a manifestação do representado tem 4 horas de duração, como pode ser conferido no link
(https://youtube/Ixf5ZyGvWqc). Foi incluído nestes autos novo trecho maior do que o apresentado
na inicial, para permitir o contexto' e assim viabilizar o exame do pedido de arquivamento. Se
porventura remanescer eventual  necessidade de análise global  da discussão,  bem como das
ponderações  e  argumentos  apresentados  antes  e  depois  do  trecho  em  referência  para  se
alcançar a conclusão apresentada na promoção de arquivamento,  basta facilmente acessar o
vídeo, de 4h5min15, por meio do link indicado na manifestação do MPF. Reiteração da ocorrência
do esvaziamento do objeto  da presente remessa,  uma vez juntado o vídeo com trecho mais
extenso e suficiente maior para melhor exame da controvérsia posta. Não conhecimento da nova
remessa.

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

130. Expediente: TRE/RJ-INQ-0600134-
13.2020.6.19.0204 - Eletrônico 

Voto: 3850/2022 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
TRE/RJ

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

Ementa: Inquérito Policial Eleitoral instaurado para apurar possível prática do crime de apropriação indébita
eleitoral, descrito no art. 354-A do Código Eleitoral. Segundo consta do apuratório, a candidata
'M.A.S.S.' recebeu do Fundo Partidário e/ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No bojo do processo de prestação
de contas foi constatado que, na ocasião, a candidata não apresentou instrumento de mandato
para  constituição de advogado,  o  que acarretou  a  falta  de capacidade postulatória  em juízo.
Nesse caso, as contas não foram apreciadas pela Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais
e Partidárias do TRE, sendo consideradas como não prestadas. Manifestação do Promotor de
Justiça Eleitoral pelo arquivamento do inquérito por não vislumbrar dolo de locupletamento na
conduta da investigada.  Discordância  do Juízo da 204ª Zona Eleitoral  do Rio  de Janeiro  por
entender  presente  justa  causa  suficiente  para  o  oferecimento  de  denúncia,  pois  a  conduta
praticada, a seu ver, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, em sua
modalidade omissiva, devendo a questão acerca da restituição dos valores aos cofres públicos
ser apreciada como arrependimento posterior (CP, art. 16), causa de diminuição de pena que, na
hipótese de não haver acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), propiciaria, se presentes
os demais requisitos, a oferta de proposta de suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/95,
art. 89). Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP, na redação anterior à introduzida pela
Lei nº 13.964/19. Conforme ressaltado pelo Promotor de Justiça Eleitoral, ouvida em sede policial,
a candidata, ora investigada, afirmou que a prestação de contas foi realizada pelo seu contador,
Sr. 'R.L.P.', e se comprometeu a apresentar a documentação comprobatória, o que foi feito, nos
termos de fls.  28/35 e 48/52. Desse modo, em que pese a falta de constituição de advogado
consistir em uma irregularidade formal no âmbito do processo de prestação de contas, para ser
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considerada um ilícito  penal  é  indispensável  lesão  ou  exposição  ao perigo de lesão  do bem
jurídico penalmente protegido pela norma, que como crime eleitoral, tutela a lisura e legitimidade
das  eleições  e  do  processo  eleitoral,  a  igualdade  entre  os  candidatos  e  a  regularidade  da
prestação administrativa da Justiça Eleitoral. No caso concreto, verifica-se que não houve dolo de
locupletamento da então candidata  ora investigada,  tendo em vista  que acostou aos autos a
documentação que comprova ter  realizado a prestação de contas,  que não foi  apreciada em
decorrência  de uma questão formal.  Ausência  de justa  causa para prosseguir  na persecução
penal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento nº 1.00.000.006058/2022-25, 843ª
Sessão de Revisão, de 4/4/2022, unânime. 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).

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

Voto: 22/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: VOTO-VISTA. Incidente de Acordo de não Persecução Penal. Recusa do MPF no oferecimento do
ANPP e da suspensão condicional do processo. Interposição de recurso pela defesa, postulando
especificamente a oferta de sursis processual. Atribuição revisional da 2ª CCR/MPF. Possibilidade
de revisão também com relação à negativa de suspensão condicional do processo. Aplicação
analógica  do §  14 do art.  28-A do CPP para  análise de recurso da parte.  Conhecimento da
remessa. Não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP.
Inviabilidade do benefício. Impossibilidade de retorno dos autos ao Procurador oficiante para o
reexame dos requisitos para eventual propositura do ANPP, tendo em vista que, no caso concreto,
a defesa não manifestou interesse no acordo e não interpôs recurso com fundamento no art. 28, §
14, do CPP. Prosseguimento da ação penal.

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

132. Expediente: JF/PR/CUR-ANPP-5024585-
62.2022.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 3863/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL.  ARTS.  241-A E  241-B DA LEI  Nº  8069/90
(ECA).  RECUSA DO  MPF  EM  OFERECER  O  ACORDO.  INCONFORMISMO  DA DEFESA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.  CÔMPUTO  DAS  PENAS
MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO. 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 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.  Além  disso,  diante  das  regras  constitucionais  e  convencionais  referidas  na
manifestação ministerial, 'é possível dizer que os crimes praticados em detrimento de crianças e
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adolescentes,  embora  não  constem  expressamente  no  Código  de  Processo  Penal  como
impeditivos à formulação do ANPP, funcionam como vedações materiais implícitas ao acordo de
estatura constitucional. Afinal, em sendo expressa a intenção do constituinte originário, em âmbito
interno,  e  da  República  Federativa  do Brasil,  em sede internacional,  em punir  rigorosamente
pessoas que pratiquem crimes em detrimento de crianças e adolescentes, seria no mínimo ilógico
admitir a propositura do acordo'. 3. Interposição de recurso pela defesa do acusado 'C.J.S.' nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, ressaltando, a pequena quantidade de material armazenado
(41 arquivos), incidindo, portanto, na causa de diminuição de pena prevista no art. 241-B, § 1º, do
ECA.  Aduziu  a  defesa,  ainda,  que o denunciado preenche 'todos os requisitos necessários e
dispostos  no  §  2º  do  art.  28-A do  Código  de  Processo  Penal',  pois  não  é  reincidente,  não
apresenta conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional,  não foi  beneficiado 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, ao
acusado 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. Por outro lado, as circunstâncias
do caso concreto indicam que o acordo de não persecução penal,  com efeito, não se mostra
suficiente à reprovação e prevenção dos crimes em tela (CPP, art. 28-A, caput). Ao que se tem, foi
imputada ao acusado a conduta de supostamente ter armazenado em duas unidades 41 arquivos
contendo pornografia infanto-juvenil. 8. Na hipótese vertente, o acordo de não persecução penal
afigura-se medida claramente desaconselhada. Os delitos em questão, assim como os crimes
contra a dignidade sexual, representam 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. 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. 9. 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". 10. 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  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
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sexo feminino. 11. 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 requisitos para a sua
celebração. 12. Prosseguimento da ação penal.

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

133. Expediente: JF/PR/CUR-5026836-
53.2022.4.04.7000-ANPP - Eletrônico

Voto: 3854/2022 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. 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. Ré que responde pela prática do crime previsto no art. 19, parágrafo único,
da Lei  nº 7.492/86.  2.  De acordo com a exordial  acusatória:  'a  denunciada G',  consciente da
ilicitude de sua conduta e de forma voluntária, passando-se por R', no dia 30 de agosto de 2010,
obteve financiamento no valor  de R$ 44.000,00,  junto  à instituição B'  Financeira  S.A,  para a
aquisição do veículo  da marca ',  utilizando-se para tanto  de meio fraudulento,  consistente na
apresentação  de  documento  de  identidade  ideologicamente  falso''.  (Grifou-se)  2.  Recusa  da
Procuradora 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:
'Deixa-se de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista a presença de
elementos que indicam conduta criminal  habitual,  visto  ter  sido G'  condenada na Ação penal
0004136-21.2015.8.24.0018, que tramita perante a 3 Vara Criminal de Chapecó/SC, como incursa
nas sanções do art. 304 c/c 297, caput do CP, por fatos ocorridos em 30/06/2014 (pesquisa de
antecedentes em anexo), além de ter sido denunciada, perante a Vara Criminal de Xanxerê/SC,
pela prática do crime previsto no art. 299 do CP (autos'), por fatos praticados em dezembro de
2009, incorrendo, portanto, na vedação prevista no §2º, inciso II, do artigo 28-A do Código de
Processo  Penal.'  (Grifou-se)  5.  Existência,  na  hipótese,  de  elementos  indicativos  de  conduta
criminal habitual,  reiterada ou profissional.  Ré que não preenche os requisitos legais para ser
beneficiada  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).

134. Expediente: JF/PR/PGUA-5003046-
26.2016.4.04.7008-APN - Eletrônico 

Voto: 3853/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PARANAGUÁ

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. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL  CONTENDO  PORNOGRAFIA  INFANTO-JUVENIL  POR  MEIO  DA  INTERNET.
MEDIDA QUE 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.  Trata-se  de  incidente  de  acordo  de  não  persecução  penal  no  âmbito  de  ação
instaurada para apurar conduta, em tese, tipificada no art. 241-A da Lei nº 8.069/90. 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. A Orientação Conjunta nº 3/2018, em seu item 2, alínea
h,  reproduzindo  o  disposto  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
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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). Conforme descrito na exordial acusatória, o denunciado
ofereceu, disponibilizou, transmitiu e divulgou, por meio de sistema de informática, através da
rede mundial de computadores, vídeo contendo cena de sexo explícito e pornografia envolvendo
adolescente. 6. Nesse contexto, 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 crime. 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, assim, a gravidade concreta
da conduta, o que afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar medida
necessária e suficiente para a reprovação do delito, 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).

135. Expediente: JF/PSA-0001638-55.2019.4.01.3810-
APN - Eletrônico 

Voto: 3878/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER
O  ACORDO.  RECURSO  DA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE
REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1.
Ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. Art. 171, § 3º, na
forma do art.  71,  todos do CP.  Segundo consta  dos autos,  'M.R.F.',  em 21/10/11,  21/11/11 e
21/12/11, em Pouso Alegre - MG, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, consistente em
parcelas do seguro-desemprego, em prejuízo do FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador, mediante
meio fraudulento, consistente na apresentação de documentos ideologicamente e materialmente
falsos. A denúncia foi oferecida em 14/08/2019 e recebida em 12/11/2019. 2. O membro do MPF
deixou de oferecer o acordo,  visto que, no caso,  houve o recebimento da denúncia antes da
vigência da Lei 13.964/2019. 3. Requisição da defesa de remessa dos autos a órgão superior, na
forma do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Revisão (2ª CCR/MPF). 5. Há 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.  Destaco  os  seguintes
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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 n.  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 n. 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 2ª CCR
também firmou entendimento no sentido de que, embora o ANPP não constitua direito subjetivo do
réu, é necessário que sua recusa ocorra de forma fundamentada, considerando a verificação do
não preenchimento de requisitos exigidos pela lei (CPP, art. 28-A) ou a indicação de que o caso
concreto e suas circunstâncias impedem o oferecimento da medida. Precedente da 2ª Câmara:
Processo  n°  5013417-28.2020.4.04.7002,  Sessão  de  Revisão  n°  799,  de  22/02/2021.  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).

136. Expediente: JF/SC-APE-5017518-
28.2022.4.04.7200 - Eletrônico 

Voto: 3869/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INCIDENTE  DE  ACORDO  DE  NÃO  PERSECUÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO
(ARTIGO 334-A, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 28 DO CÓDIGO PENAL). RECUSA DO MPF EM
OFERECER O ANPP.  RECURSO DA DEFESA.  APLICAÇÃO DO ART.  28-A,  §  14,  DO CPP.
PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução
penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do
crime de contrabando (artigo 334-A, do Código Penal, c/c art. 28 do Código Penal ). Consta dos
autos  que,  no  dia  28  de  maio  de  2020,  'L.C.A.A.',  'G.J.A.F.',  'L.G.'  e  'P.F.M.'  se  dirigiram ao
Paraguai  com  intenção  de  adquirir  cigarros  para  revenda  nos  seus  respectivos  comércios.
Mediante revezamento na direção, o grupo conduziu veículo I-Hyundai Santa Fé 3.5, placa MKC-
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7800,  Renavam  340832886,  cujas  circunstâncias  indicam  tratar-se  de  veículo  financiado  e
vendido à revelia da financeira, por valor ínfimo, conhecido no jargão do mercado clandestino
como `prá nunca', isto é, para não pagar nunca, adquirido por 'L.C.A.A.' no mercado clandestino
através de procuração, com propósito de reduzir as perdas do investimento em caso de flagrante
e perdimento do veículo. O grupo adquiriu carga de 100 (cem) pacotes de cigarros GUDANG
GARAM, ou 1.000 maços.  No retorno a Florianópolis,  foram abordado pela Polícia Rodoviária
Federal, no dia 31/05/2020, por volta das 9h, na altura do km 26/SC da BR 282, município de
Santo  Amaro  da  Imperatriz/SC.  2.  Denúncia  oferecida  em 23/11/2020.  Na  peça  inaugural,  o
Procurador da República deixou de oferecer o acordo, sob o seguinte fundamento: '`L.C.' não se
qualifica para o benefício, por ser reincidente em crime associado ao contrabando, e responder a
outro processo por contrabando de cigarros, em ocorrência de depósito de grande porte,  nos
autos de nº 5014735-05.2018.404.7200, em grau de apelação da defesa. Tecnicamente, este é o
primeiro envolvimento de `G.', `L.' e `P.'. Porém, os quatro acusados respondem ao processo em
liberdade mediante compromisso de pagamento de fiança, que não recolheram tempestivamente,
bem como não se manifestaram quando intimados sobre a fiança pendente, exceto `G.', assistido
pela DPU, que informou não ter notícia do pagamento da fiança pelo assistido (ev. 91). Nesse
quadro, devem ser considerados foragidos da Justiça, não se qualificando subjetivamente para o
benefício do art. 28-A do CPP, uma vez que acordo é uma espécie de contrato para o qual não se
qualifica parte que já deu prova, no processo, de não honrar seus compromissos.'. 3. Denúncia
recebida em 10/02/2021. 4. Os investigados apresentaram Defesa Prévia. Nessa oportunidade,
não houve interposição de recurso acerca da negativa de oferecimento do ANPP. 5. Durante a
audiência de Instrução e Julgamento do feito, a defesa do réu 'G.J.A.F.' requereu a realização de
acordo  de  não  persecução  penal.  O  MPF  informou  que  não  poderia  oferecer  manifestação
contrária à posição do procurador responsável pelo processo. 6. Interposição de recurso pela
defesa de 'G.J.A.F.' e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.  7.
Inicialmente, verifica-se que (I) o oferecimento da denúncia (23/11/2020) ocorreu após a vigência
da Lei 13.964/2019. Na peça inaugural, o membro do MPF se manifestou expressamente pela
impossibilidade de oferecimento do ANPP em relação a todos os investigados; (II) o acusado,
"G.J.A.F.", por meio da DPU, em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos - resposta
à acusação apresentada no dia 05/10/2021 ",  refutou a acusação, reservando-se o direito de
apresentar suas teses defensivas ao longo da instrução criminal,  e arrolou como testemunhas
aquelas indicadas pelo Ministério Público Federal. Contudo, nada requereu acerca do ANPP; (III)
a denúncia foi recebida no dia 10/02/2021; e (IV) a defesa manifestou interesse na celebração do
acordo apenas durante a audiência de instrução criminal (21/02/2022). Por tais razões, constata-
se que ocorreu a preclusão quanto à análise da possibilidade do oferecimento do ANPP, visto que
a defesa não demonstrou interesse no momento adequado, mormente levando em consideração
que,  no  caso  concreto,  teve  oportunidade  de  se  manifestar  sobre  a  questão  quando  da
apresentação da sua defesa prévia. 8. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução
penal diante da extemporaneidade do recurso, operando-se a preclusão.  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).

137. Expediente: JF/SP-5001294-97.2019.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 3884/2022 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.  ARMAZENAMENTO  E
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. ARTS.
241-A E 241-B DA LEI  Nº  8069/90 (ECA).  RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO.
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO
PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  CELEBRAÇÃO  DO  ACORDO.
CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO. 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
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penal em que 'M.R.V.' foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 241-A e 241-B da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Consta dos autos que o denunciado foi preso
em flagrante delito em sua residência, situada na Vila Ipojuca, na cidade de São Paulo/SP. Em
cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Estado de São
Paulo, policiais civis encontraram na residência do acusado, em um pequeno cômodo anexo ao
quarto  dele,  um  computador  com  diversos  arquivos  de  imagem  e  vídeo  contendo  material
pornográfico com crianças, especificamente cenas de sexo explícito e nudez envolvendo crianças.
Os policiais constataram ainda que 'M.' estava realizando o download de mais de 3.300 vídeos
relacionados  com pornografia  infantil  e  todas  as  transferências  iniciaram-se  automaticamente
quando  o  computador  foi  ligado  e  o  programa  Shareaza  começou  a  ser  executado.  2.  O
Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por entender que, no caso em tela,
ao denunciado estão sendo imputados os crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei
nº 8.069/90, em concurso material, 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. Considerando a impugnação da
defesa nos termos do art. 28-A, § 4º, do CPP, o Juízo da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo
determinou  a remessa  dos  autos  a  este  órgão  revisor.  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, ao acusado 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. Por outro lado, as
circunstâncias do caso concreto indicam que o acordo de não persecução penal, com efeito, não
se mostra suficiente à reprovação e prevenção dos crimes em tela (CPP, art. 28-A, caput). Ao que
se tem, foi imputada ao acusado a conduta de supostamente ter armazenado e compartilhado
pelo menos 51 arquivos contendo pornografia infanto-juvenil. Por ocasião da prisão em flagrante
delito, os policiais constataram ainda que "M." estava realizando o download de mais de 3.300
vídeos  relacionados  com  pornografia  infantil  e  todas  as  transferências  iniciaram-se
automaticamente  quando  o  computador  foi  ligado  e  o  programa  Shareaza  começou  a  ser
executado.  8.  Na  hipótese  vertente,  o  acordo  de  não  persecução  penal  afigura-se  medida
claramente desaconselhada. Os delitos em questão, assim como os crimes contra a dignidade
sexual, representam 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.  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. 9. 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". 10.
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  de  arquivos  de  imagens e  vídeos
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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. 11. 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 requisitos para a sua
celebração. 12. 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

138. Expediente: JFRS/POA-5069949-
53.2019.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 3876/2022 Origem:  GABPR38-DRS -  DANIEL
DE RESENDE SALGADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Possível  prática  do  crime  de  lavagem  de  capitais  (art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98).  Prevenção.
Conexão. Atribuição do Procurador da República suscitado.

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

139. Expediente: 1.00.000.013537/2022-06  –
Eletrônico
(0001324-78.2011.4.03.6124) 

Voto: 3791/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Conflito de atribuições. Ação penal. Sentença condenatória pela prática do crime previsto no art.
334,  §1º,  `c'  e  `d',  do  CP.  Sentenciado  que  interpôs  recurso  de  apelação,  protestando  pela
apresentação das razões recursais na instância superior, nos termos do art. 600, §4º, do CPP.
Remetidos os autos ao TRF da 3ª Região, deu-se vista à Procuradora Regional da República ora
suscitada, que requereu a intimação da defesa, a fim de que oferecesse as razões ao recurso
interposto,  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  oportunidade  de  se  manifestar,  ofertando  as  contrarrazões  ao  recurso  de
apelação. Suscitação de conflito negativo de atribuições pelo Procurador da República. Aplicação
do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Incidência, na hipótese, do Enunciado nº 8/2ªCCR: '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)'. Conhecimento do conflito negativo de atribuições
e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRR da 3ª Região.

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

140. Expediente: 1.33.005.000489/2021-14 - Eletrônico Voto: 3880/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Inquérito Policial. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Possível prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP). Situação excepcional. Apreensão de
mercadoria  em  trânsito.  Inaplicabilidade  da  Súmula  n°  151  do  STJ.  Aplicação  analógica  do
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Enunciado 95/2ª CCR/MPF. Atribuição da Procuradora da República suscitante.

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

141. Expediente: 1.30.001.002496/2022-75 - Eletrônico Voto: 3792/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  em  face  de
determinado contribuinte.  Foi  lavrado Auto de Infração para constituição,  de ofício,  do crédito
tributário relativo ao IRPF totalizando o valor de R$ 23.005.150,89, sendo R$ 7.848.772,15 de
imposto,  R$  11.773.158,22  de  multa  e  R$  3.383.220,52  de  juros,  relativamente  às  fraudes
perpetradas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014. Promoção de arquivamento. De acordo
com a Procuradora da República oficiante: ''ao contrário ao que aduz o OFÍCIO Nº'' RFFP/ECOA/
DRFNIU/RJ/RFB, o fato narrado não guarda subsunção ao artigo 2°, inciso II da Lei 8137, mas ao
artigo 1°, inciso I da mesma lei. Quando ocorre efetiva supressão do tributo, o artigo 1°, por ser
forma mais grave, prevalece sobre o segundo. Além disso, considerando o prazo prescricional de
quatro anos,  se existisse pretensão punitiva fundada no artigo 2°,  da Lei  8137, ela já estaria
fulminada pela prescrição, considerando que os últimos fatos apurados ocorreram em 2014. Desta
forma, considerando que a representação foi remetida apenas para análise do artigo 2° e não há
informações sobre o preenchimento das condições de procedibilidade em relação ao crime do
artigo 1°, promovo o ARQUIVAMENTO desta notícia de fato' Anoto que remeti ofício à Receita
Federal,  devolvendo  a  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  e  solicitando  que,  caso
preenchidas  as  condições  de  persecução  estabelecidas  pela  Súmula  Vinculante  24,  a
representação seja enviada novamente, com informação sobre a data da constituição definitiva do
crédito tributário e sobre eventual parcelamento, já que mesmo que rescindido, o parcelamento
tem reflexos na prescrição.'  Revisão (LC nº 75/93, art.  62, IV). Presente arquivamento que se
mostra prematuro, porquanto, como bem observado pela Procuradora da República oficiante, o
caso concreto se enquadra, em tese, ao art. 1º, I, da Lei 8.137/90, dependendo, assim, do término
do  procedimento  administrativo  e  da  consequente  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,
indispensável  condição  de procedibilidade  (nos termos da Súmula Vinculante  nº  24  do  STF).
Necessidade, portanto, de que se aguarde a resposta ao ofício encaminhado à Receita Federal,
com os esclarecimentos acerca da possível constituição definitiva do crédito tributário e sobre
eventual  parcelamento.  Não  homologação  do  arquivamento.  Devolução  dos  autos  ao  ofício
originário para dar prosseguimento ao feito, facultando-se à Procuradora oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para tanto.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

142. Expediente: JF-AL-0800446-46.2020.4.05.8001-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3813/2022 Origem:  GABPRM2-MAGS  -
MANOEL  ANTONIO  GONCALVES
DA SILVA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (ART. 357 DO
CP), ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) E ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, DO
CP). AUSÊNCIA, APÓS DILIGÊNCIAS, DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE
AUTORIA  DO  CRIME  DE  EXPLORAÇÃO  DE  PRESTÍGIO.  CRIMES  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO QUE JÁ SÃO OBJETO DE UM OUTRO INQUÉRITO POLICIAL. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA
APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADA PELA ADVOGADA ORA
INVESTIGADA EM FACE DOS SEUS CLIENTES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DO

90/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela
10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para apurar possíveis crimes de exploração de
prestígio (art. 357 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e estelionato previdenciário (art. 171, §3º,
do  CP).  Informações  de  que  determinada  advogada  supostamente  teria  exigido  valores  de
pretensos segurados do INSS, sob o argumento de influir na decisão do magistrado do Juizado
Especial de Arapiraca. 2. Promoção de arquivamento e de declínio de atribuições. De acordo com
o membro do MPF oficiante: i) 'as provas testemunhas apresentadas', em tese, configurariam o
delito de estelionato comum (art.  171, caput, CP) praticada pela advogada em face dos seus
clientes, que ensejaria o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgar e a falta
de atribuição da Polícia Federal para investigar, o que teria como consequência a remessa de
cópia dos autos para o Ministério Publico Estadual.'; ii) 'Já em relação aos supostos crimes de
estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP) praticados pela investigada, os fatos estão sendo
apurados no IPL..,  PJe n.°', no qual a advogada A' é investigada por fraudes na obtenção de
benefícios previdenciários,  já foi  ouvida e teve o conteúdo de seu aparelho celular  analisado.
Assim, considerando que os fatos já estão sendo apurados no IPL nº' e tendo em vista que o
objeto  da  presente  investigação  foi  limitada  à  apuração  da exploração  do  prestígio,  os  fatos
relacionados  às  aludidas  fraudes  previdenciárias  devem  ser  objeto  de  arquivamento  nos
presentes autos, com fundamento no princípio do ne bis in idem.' iii) 'também se mostra inviável a
continuação  da  persecução  e/ou  adoção  de  providências  penais  em  relação  ao  crime  de
exploração de prestígio (art. 357 do CP), ante a ausência de justa causa. Isso porque verifica-se
que,  apesar  de  diversas  diligências  realizadas,  não  foram  obtidas  provas  suficientes  para
comprovar a materialidade e autoria delitivas. As declarações prestadas pelo denunciante não são
capazes de afirmar que realmente houve a prática do núcleo do tipo penal (art.  357 do CP)'
Destaca-se  que  o  próprio  denunciante  W'  não  confirmou  em  sede  policial  que  ocorreu  a
ocorrência da exploração de prestígio' Desta feita, constata-se que não há provas robustas que
expressem a materialidade do delito de exploração de prestígio.' 3. Revisão (art. 62, IV, da LC nº
75/93 e Enunciado nº 32/2ª CCR). 4. Caso em que, após as diligências empreendidas, não se
vislumbraram  indícios  suficientes  de  materialidade  e  de  autoria  do  crime  de  exploração  de
prestígio (art. 357 do CP), tampouco se verificaram diligências ou linhas investigatórias idôneas e
razoáveis a serem seguidas com este fim. 5. Possíveis crimes de estelionato previdenciário (art.
171, §3º, do CP) que já estão sendo apurados nos autos de um outro Inquérito Policial. Incidência
do princípio  ne  bis  in  idem.  6.  Carência  de elementos  de informação capazes de justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal  dos  supostos  crimes  de
estelionato (art. 171, caput, do CP) praticada pela advogada ora investigada em face dos seus
clientes.  7.  Homologação  do  arquivamento  quanto  aos  crimes,  em  tese,  de  exploração  de
prestígio e de estelionato previdenciário e homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual com relação ao possível crime de estelionato contra particulares.

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).

143. Expediente: 1.30.001.002035/2022-01 - Eletrônico Voto: 3959/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da Corregedoria de Regional de Polícia
Federal no Rio de Janeiro, constituído por declarações de 'V.B.P.de M.', tomadas por ocasião de
seu comparecimento espontâneo naquele órgão e relacionadas aos fatos objeto da Ação Penal nº
0065554-77.2018.4.02.5101, do Juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, resultante
da denominada 'Operação Sepulcro Caiado', que versa sobre fraudes em desfavor do Instituto
Nacional  do Seguro Social  (INSS).  Em síntese,  conforme documento 1,  p.  9/10,  o declarante
afirmou que,  no  ano  2014,  recebeu cerca  de  R$ 70.000,00  (setenta  mil  reais)  de  sua  mãe,
'V.R.B.M.',  ré na mencionada ação penal,  e que sabia  que da origem ilícita desses recursos.
Explicou que os valores foram utilizados na construção de duas casas em terreno na localidade
de Sepetiba, no Rio de Janeiro/RJ, pertencente a 'E.L.R.', avó de sua ex-companheira 'C.L.R.'.
Acrescentou que o terreno não possui registro imobiliário, apenas 'registro de posse'. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). 1)
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Segundo  a  Procuradora  oficiante,  'atentando  às  declarações  que  lastreiam  o  presente
procedimento, não é possível subsumir a conduta do declarante ao art. 1º da Lei nº 9.613/98, uma
vez que este apenas recebeu dinheiro de origem sabidamente ilícita e o empregou na construção
de imóveis. A princípio, tal operação não se presta à ocultação ou à dissimulação da natureza, da
origem ou da propriedade de valores provenientes de infração penal,  consubstanciando mera
utilização dos recursos obtidos ilicitamente. Por outro lado, a conduta confessada por ['V.B.P.de
M.'] não soa como atípica, amoldando-se, em tese, ao crime de receptação, previsto no artigo 180
do Código Penal,  pois o agente recebeu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de
crime. A competência para processar e julgar o citado delito é da Justiça Federal em razão da
possível origem do dinheiro receptado, porém a antiguidade do fato descrito pelo declarante, em
teoria ocorrido nos idos de 2014, não só dificulta de sobremaneira o seu aclaramento como, se a
punibilidade já não estiver prescrita, está muito próxima disso, na forma do artigo 109, inciso IV,
do Código Penal, esvaziando-se o interesse investigatório. No tangente às condutas delitivas, em
tese, imputáveis à [C.L.R.], é possível, sim, cogitar a ocorrência do crime de lavagem de capitais,
uma vez que a agente, caso ciente da origem ilegal da quantia utilizada na construção de imóvel,
veio mais recentemente, em 6/1/2021, por meio da suposta aquisição fraudulenta, a empregar
expediente  para ocultar  ou dissimulá-la.  Contudo, ainda que a possível  manobra ilusória  seja
recente, o considerável lapso temporal decorrido desde o recebimento indevido do dinheiro, em
2014, figura como óbice intransponível  à investigação e à comprovação da efetiva ciência da
origem ilícita do numerário por parte de [C.R.L.], que, à época, contava com 17 anos e não foi a
destinatária direta do repasse efetuado por sua ex-sogra'. 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'. Homologação do arquivamento.  2) De outra parte, "a
única conduta trazida pelo manifestante que, em tese, ainda é idônea a ensejar a persecução
penal estatal é a confecção de instrumento particular de compra e venda de imóvel com oposição
de assinatura falsa, supostamente realizado por [C.R.L.]. Contudo, tal fato não guarda relação
com as fraudes perpetradas em face do INSS,  com o proveito  ilícito  delas advindos ou com
qualquer outro motivo que firme a competência da Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso
IV, da Constituição da República, resultando que a atribuição é do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro". 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 ao Ministério Público Estadual.

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

144. Expediente: 1.34.001.007084/2022-82 - Eletrônico Voto: 3973/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato  autuada a partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  versando sobre
possível  prática dos crimes descritos nos arts.  297 (falsificação de documento público)  e 307
(falsa identidade), ambos do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV)
e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32).  Segundo o Procurador oficiante, constam dos
autos fatos que configuram, em tese, dois crimes ocorridos em momentos distintos: (I) o uso por
'F.P.  de  A.'  de  documento  de  identificação  materialmente  ou ideologicamente  falso  perante  a
Receita Federal  para obter CPF ideologicamente falso, cuja competência para apuração é da
Justiça Federal; e (II) a utilização desses documentos falsos em nome de 'F.P. de A.' para abertura
perante a JUCESP das empresas 'C. a V. de S.A. LTDA' e 'N.S.C.V.de R. LTDA', cuja competência
para apuração é da Justiça Estadual. 1) No entanto, verifica-se que o cadastro para obtenção do
CPF foi realizado em 02/10/2008 (documento 1, fl. 07), sendo que a pena máxima prevista nos
arts. 299 e 304, ambos do Código Penal,  é de 5 (cinco) anos, caso em que a prescrição da
pretensão punitiva estatal ocorre em 12 (doze) anos, consoante art.  109, III do Código Penal.
Destarte, a prescrição ocorreu em 01/10/2020. Homologação do arquivamento. 2) De outra parte,
em relação à utilização de documentos falsos em nome de 'F.P. de A.' para abertura perante a
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JUCESP das referidas empresas, a tese que embasa o presente declínio de atribuições é objeto
do Enunciado nº 62 desta 2ª Câmara, que assim dispõe: 'Não é da atribuição do Ministério Público
Federal a persecução penal relativa aos crimes de falsidade documental praticados perante Junta
Comercial,  por  não ofenderem diretamente bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas'. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar  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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).

145. Expediente: 1.35.000.000626/2021-88 - Eletrônico Voto: 3751/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar supostos crimes de falsificação e de
uso de documento falso (arts. 297 e 304 do CP). Informações de que determinado professor teria
apresentado diplomas de mestrado e doutorado falsos para 'universidades privadas' e também
para a Universidade Federal  de Sergipe -  UFS. Promoção de arquivamento e de declínio  de
atribuições.  Argumentos  de  que:  i)  ''acontecida  a  utilização  documental  (perante  a  UFS)  em
`14/03/07''  e  conferidas  as  penas prenunciadas para  o  tipo  ínsito  no  artigo  304,  do  estatuto
repressivo (idênticas àquelas previstas no artigo 297, `caput', da mesma codificação = `'reclusão,
de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa''), constata-se, nitidamente, o inconteste decurso de mais de
12 (doze) anos, contado(s) da data em que se consumou o uso dos documentos recheados de
falsidades (14.03.07), refletindo, assim, a flagrante extinção da punibilidade' pela prescrição''; ii)
'no que pertine ao suposto uso de falseados documentos em face de `universidades privadas'',
insta o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento
da hipótese, haja vista que não se detectam abrangidos `'bens, serviços ou interesse da união,
entidade autárquica ou empresa pública federal'' (art. 109, inc. IV, da CF), cumprindo frisar-se, `en
passant', a insubsistência de qualquer conexão delituosa que avalize a competência do Juizado
Federal (Súmulas 52-[extinto]-TFR e 122-STJ).' Revisão (art. 62, IV, da LC nº 75/93 e Enunciado
nº 32/2ª CCR). Quanto ao arquivamento, incidência do Enunciado nº 92/2ªCCR: 'É desnecessário
o envio dos autos à 2ª CCR, para fins de homologação, quando a promoção de arquivamento for
fundada na prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima abstratamente cominada ao crime
(art. 109 do CP) ou na extinção da punibilidade pela morte do agente (art. 107, I, do CP)'. Com
relação ao declínio de atribuições, aplicação da Súmula 546/STJ: 'A competência para processar
e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado  o  documento  público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor'.  Não
conhecimento do arquivamento (Enunciados nº 36 e nº 92 da 2ªCCR). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

146. Expediente: JF-RJ-5020236-15.2020.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3795/2022 Origem:  GABPR11-JMCP  -  JOSE
MARIA DE CASTRO PANOEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado em 25/08/2014, para apurar a prática, em tese, do crime previsto no
art. 171, §3º, do CP, em razão de suposta fraude na inserção de alterações cadastrais em contas
vinculadas de trabalhadores, por meio do Sistema de Conectividade Social para liberação e/ou
saque de FGTS. Os indícios de fraude foram detectados pela Caixa Econômica Federal após
constatação de ocorrências atípicas de alteração cadastral realizadas nas contas vinculadas de
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empregados de três empresas, por meio do sistema de conectividade social. Essas três empresas
apontaram a mesma pessoa, o ora investigado, como sendo o funcionário que teria acesso ao
login e senha do sistema de conectividade e feito as alterações. Após diligências, o Procurador da
República oficiante promoveu declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, observando:
'verificou-se que não houve qualquer prejuízo suportado pela CEF, sendo o suposto prejuízo de
R$ 1.436,64 (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) pagos pelas
empresas onde C' [o investigado] trabalhou. A conduta de C' respaldou-se estritamente em obter
vantagem ilícita por meio de artifício fraudulento, consistente em saque de conta vinculada do
FGTS, utilizando a CEF como mero elemento de passagem, visto que ao realizar saques dos
FGTS liberados por meio de depósitos das empresas, durante o lapso temporal em que tinha
vínculo empregatício verdadeiro e acesso a login e senha fornecidos pela própria empresa, em
face da natureza de seu trabalho. Com efeito, a utilização do sistema de conectividade da CEF
tinha como único escopo fraudar  os seus próprios empregadores,  que ao final  foram os que
suportaram efetivamente as  perdas  perpetradas  pelo  investigado.  Assim,  não há afetação de
bens, serviços ou interesses da União, que, nos moldes do artigo 109, inciso IV da Constituição
Federal,  justifique  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  e  julgamento  do
presente feito.' Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Crime cometido
contra empresas privadas. Ausência de prejuízo para a Caixa Econômica 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).

147. Expediente: JF-RJ-5069507-90.2020.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico 

Voto: 3818/2022 Origem:  GABPR39-CMD  -  CINTIA
MELO DAMASCENO MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90. Ora
investigado  que  teria  divulgado,  por  meio  do  aplicativo  de  mensagens  WhatsApp,  material
contendo pornografia infantil.  Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de
que: 'quanto ao caráter transfronteiriço da conduta, os elementos probatórios até agora colhidos
não  apontam  sequer  para  uma  potencial  internacionalidade  do  seu  resultado,  a  justificar  a
competência da Justiça Federal para o processamento inicial do feito. No caso dos autos, a troca
de mensagens ocorreu entre usuários determinados, sem qualquer indicação de que um destes
estivesse  em território  estrangeiro.  Ademais,  a  comunicação  ocorreu  por  meio  do  serviço  de
mensagem no aplicativo WhatsApp, cuja visualização de mensagens é restrita aos usuários que
estabeleceram o contato,  ou seja,  não  houve  disponibilidade  a um número  indeterminado de
pessoas.' Revisão (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O simples fato de um crime ter sido praticado por
meio  da  internet  não  é  o  suficiente  para  que  a  competência  para  o  seu  processamento  e
julgamento seja federal, já que, para tanto, é necessário que o crime em questão esteja previsto
em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja signatário e que reste configurada a
transnacionalidade, por força do artigo 109, inciso V, da Constituição da República. Considerando
que,  no  caso,  o  material  contendo pornografia  infantil  foi  encaminhado reservadamente,  sem
qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para análise do caso
concreto é do Ministério Público Estadual, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 109
da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

148. Expediente: 1.20.004.000128/2022-17 - Eletrônico Voto: 3882/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a fim de 'averiguar denúncia de que empréstimos fraudulentos (em
nome de laranjas e com suposto uso de documento falso obtido junto ao INCRA de São Félix do
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Araguaia/MT) estariam sendo contratados perante o Banco do Brasil S/A, unidades de Canarana/
MT e Querência/MT, por indivíduos da região de Alto Boa Vista/MT'. Segundo consta dos autos,
após diligências, o Delegado de Polícia Federal acolheu as razões expostas na informação policial
e,  por  não vislumbrar  outra  linha investigativa diversa da que já  adotada,  arquivou a NCV e
remeteu o procedimento ao MPF para conhecimento e providências cabíveis. O Membro do MPF
promoveu o declínio de atribuição, sob os seguintes fundamentos: (i) conforme se depreende das
informações constantes nos autos, a atribuição do Ministério Público Federal teria razão de ser
em vista do suposto uso de documento falso obtido junto ao INCRA de São Félix do Araguaia/MT,
para  fins  da  concretização  do  empréstimo  junto  ao  Banco  do  Brasil.  Todavia,  à  vista  da
representação ter sido feita anonimamente, aliada ao fato de inexistir linha investigativa idônea a
desvendar a materialidade e autoria, arquivou-se a NCV; (ii) De outro giro, a narrativa exposta
poderia,  em tese,  amoldar-se  no  delito  de  estelionato  ou  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional, e este atrairia a competência federal para o feito. (...) Com efeito, o que se tem, a priori,
é a informação de empréstimos fraudulentos e não financiamentos. Não há no procedimento a
notícia de que a fraude teve como finalidade o objetivo específico de obtenção de financiamento,
ocorrendo, in casu, eventual delito de estelionato; (iii) ademais, a fim de não pairar dúvidas acerca
da competência, sendo o estelionato praticado perante o Banco do Brasil, o qual é constituído na
forma de Sociedade de Economia Mista, há de incidir a Súmula nº 42, do STJ, in verbis: Compete
à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de
economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Assiste 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
sociedade de economia mista. 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).

149. Expediente: 1.22.000.002346/2022-43 - Eletrônico Voto: 3817/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela 31ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG. Informações de que a autora de uma ação trabalhista teria apresentado a sua
empregadora um atestado médico falso, o que culminou em demissão. Promoção de declínio de
atribuições.  Revisão  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Caso  em que o atestado  médico  falso  foi
apresentado à empresa empregadora, não tendo havido o uso de documento falso perante a
Justiça do Trabalho.  Inocorrência de crime em detrimento de bens,  serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

150. Expediente: 1.22.000.002397/2022-75 - Eletrônico Voto: 3772/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de fraude no saque de valores objeto de
determinada RPV, expedida em favor de J.R.S.. Promoção de declínio de atribuições. Argumento
de que: 'Diante dos elementos colhidos até então, mostra-se adequada a hipótese de estelionato
perpetrado contra particulares, insculpido no art. 171, caput, do Código Penal, cuja competência é
da Justiça Estadual. Isso porque, no caso, o prejuízo decorrente da prática delitiva será arcado
pelo particular (J') ou pelo Banco do Brasil, caso este ressarça o cliente. Esse é o entendimento
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do Superior  Tribunal  de Justiça'  Saliente-se  que não foi  cometida  fraude  em face da Justiça
Federal,  tampouco  houve  prejuízo  aos  cofres  federais,  sendo  certo  que  o  ocorrido  envolveu
apenas o particular e o Banco do Brasil. Nesta senda, A RPV foi regularmente expedida pelo Juízo
Federal, em nome do autor e de seus procuradores. Também foi regularmente migrada para o
TRF-1 e, somente após o depósito em conta nominal do beneficiário, no caso J', é que os valores
foram indevidamente sacados por terceiro não identificado que apresentou-se ao Banco do Brasil
como se o beneficiário fosse. Não se pode olvidar ainda que, a partir do depósito dos valores,
estes já não se encontram mais sob a disponibilidade da União, mas, sim, sob a disponibilidade
do Banco ou do particular. Ademais, verifica-se que o saque indevido se deu na agência do Banco
do Brasil localizada em Porto Velho/RO', logo, a competência para conhecer dos fatos narrados
deverá ser  da Justiça  Estadual  de  Rondônia.'  Revisão (Enunciado  n°  32 da 2ª  CCR).  Crime
praticado  exclusivamente  contra  o  patrimônio  de particular.  Incidência  do  Enunciado  nº  84/2ª
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).

151. Expediente: 1.30.001.003303/2022-01 - Eletrônico Voto: 3916/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual a noticiante faz o seguinte relato: 'Fui abusada toda minha infância e hj entro
em grupos do gênero para denunciar anonimamente a violência, abuso e estupro a menores'.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da
internet  não é suficiente  para  firmar  a  competência  da Justiça  Federal,  sendo necessárias  a
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos
do art. 109, V, da CF. Sobre o caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos
da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 99.710/90, art. 1º). No entanto, verifica-se a
ausência da transnacionalidade da conduta, requisito também exigido para atrair a competência
federal  e,  consequentemente,  a  atribuição  do  MPF para  a  persecução penal.  'A extração  da
potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais
de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei
12.965/14,  que  instituiu  o  Marco  Civil  da  Internet  no  Brasil.  Não  se  constata  o  caráter  de
internacionalidade,  ainda  que  potencial,  quando  o  panorama  fático  envolve  apenas  a
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não
há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF, RE 628624, Pleno, DJe 06/04/2016,
sem  grifo  no  original).  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC  236.783/SP,  Quinta  Turma,  DJe
08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção,
DJe 22/03/2013. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.34.001.007006/2020-16, 801ª Sessão
de Revisão, de 08/03/2021. No caso em apreço, segundo a Procuradora da República oficiante,
acaso  ocorrida  'a  disponibilização  de  vídeos  contendo  imagens  pedopornográficas,  não  há
qualquer  sinalização  de  upload  internacional.  Considerando  que,  no  caso,  a  mensagem  foi
encaminhada  reservadamente,  sem  qualquer  indício  de  participação  de  pessoa  situada  no
exterior, carece atribuição da esfera federal'. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de
informação  capazes  de  justificar,  por  ora,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  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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152. Expediente: 1.30.001.003478/2022-19 - Eletrônico Voto: 3877/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação particular, a qual narra a possível prática do
delito de violação de direito autoral (art. 184, § 2º do CP). Segundo o representante: 'A loja `M.'
esta com sua fábrica voltada a falsificações de roupas eles esta ocupando a rampa de acesso a
vaga de deficiente fisico ja fiz diversas denuncias porem eles pagam a guarda 1746 nao faz nada
seria os senhores (as) do ministerio publico nossa unica altérnativa.'. A Procuradora da República
oficiante promoveu o declínio do feito, aduzindo que: 'os fatos narrados não ocasionaram prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas,  não  se  firmando  assim  a  competência  da  Justiça  Federal.'.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Narrativa  que  descreve  ofensa
exclusivamente aos interesses particulares dos titulares do direito autoral. Inexistência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Terceira Seção, DJe 30/04/2014). Precedente 2ª CCR: NF 1.26.000.002108/2021-16, 828ª
Sessão Revisão de 08/11/2021, unânime; NF 1.14.000.000831/2017-97, 690ª Sessão de Revisão,
de 25/09/2017, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

153. Expediente: 1.30.005.000230/2022-58 - Eletrônico Voto: 3871/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Sr. 'G.S.S.', juntando ainda registro de
ocorrência  lavrado  na  polícia  civil  em que  se  noticiou  que foi  vítima de  golpe  por  parte  dos
responsáveis  pela  empresa  'L.I.V.P.S.C.',  com  sede  em  Niterói.  Consta  dos  autos  que  o
representante realizava empréstimos consignados em seu nome e repassava os montantes para
a empresa, que se encarregava de pagar as prestações e 'retornaria para a vítima um valor em
juros  acima  do  mercado'.  A empresa  teria  deixado  de  repassar  os  pagamentos  a  partir  de
02/05/2022.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o declínio  de atribuições,  sob os
seguintes fundamentos: (i) trata-se de golpe comum atualmente, no qual os clientes são instados
a  captar  empréstimos  consignados e  a  ceder  os  montantes  à  empresa,  que  arcaria  com as
prestações e pagaria remuneração sobre o capital aos clientes em valores acima do mercado.
Não há, portanto, uma intermediação de aplicação em ativos, como a oferta de criptomoedas, pelo
que  não  há  como configurar  a  prática  do  crime  do  art.  7º  da  lei  7.492/86,  por  exemplo;  (ii)
Conforme análise da representação supracitada, verifica-se que há fortes indícios da existência de
uma pirâmide financeira,  que se constitui  num sistema de estruturação de fluxo de caixa que
permite,  pela  captação  acelerada  de  recursos  de  novos  membros  gerada  pela  promessa  de
retorno acima do mercado, fazer frente a retiradas iniciais até um determinado momento em que o
sistema colapsa  e  os  responsáveis  se  evadem com a  vantagem indevida.  Tal  conduta  pode
configurar o crime previsto no art. 2º, IX da Lei 1.521/51 (crimes contra a economia popular), além
de crime de estelionato (art.  171 do CP).  Isto porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento  de  que  a  captação  de  recursos  provenientes  de  "pirâmide  financeira"  não  se
enquadra no conceito de atividade financeira, não se tratando, portanto, de crime contra o sistema
financeiro nacional, que são elencados na Lei n° 7.492/1986. 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'. Aplicação do Enunciado nº 84 desta 2ª CCR. Inexistência de
lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
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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).

154. Expediente: 1.34.006.000513/2022-41 - Eletrônico Voto: 3971/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita Federal do Brasil. Segundo consta dos autos, na data de 14/11/2021, em procedimento de
fiscalização de rotina das malas do voo ET507 com destino a Addis Abeba/Etiópia, as malas do
passageiro  'D.S.'  foram  submetidas  ao  Raio-X,  que  indicou  imagens  sugestivas  de  grande
quantidade  de  telefones  celulares.  A bagagem foi  levada  ao  desembarque  internacional  e  o
passageiro  foi  desembarcado  e  conduzido  à  área  de  inspeção  aduaneira  no  Terminal  de
Passageiros 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos para fiscalização. Em seguida,
após contato com a Polícia Civil do Aeroporto Internacional, confirmou-se que alguns aparelhos
eram produtos de roubo ou furto, conforme verificação dos "IMEIS" em boletins de ocorrência de
vítimas  de  crime  daquela  natureza.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32).
Segundo o Procurador oficiante, a conduta descrita amolda-se ao tipo previsto no art.  180 do
Código Penal (receptação qualificada), visto que o investigado adquiriu, recebeu e transportou,
em  proveito  próprio  ou  alheio,  no  exercício  de  comércio  irregular  equiparado  à  atividade
comercial, coisa que sabia ser produto de crime. Não se vislumbra, no caso concreto, interesse
que justifique a fixação da competência da Justiça Federal. Muito embora o produto objeto da
receptação  tenho  sido  apreendido  no  Aeroporto  Internacional  de  Guarulhos/SP,  os  bens
subtraídos são de propriedade particular, não se verificando ofensa a bens, serviços ou interesse
da União.  Há de se ressaltar,  por outro lado,  que se poderia aventar,  como asseverado pelo
membro do MPF, - a possibilidade de ter sido configurado o crime de descaminho, previsto no art.
334 do CP. Ocorre que a própria RFB deixou claro que '[n]o regime de exportação comum, o valor
total dos tributos devidos é de RS 0,00, em decorrência de isenção, imunidade ou alíquota igual a
zero, de acordo com a legislação de cada tributo envolvido'. Não havendo imposto a ser pago, não
há de se falar em ilusão, no todo ou em parte, do seu pagamento. Igualmente, não se configura o
crime  de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A e  incisos  subsequentes.  Em primeiro  lugar,  os
celulares apreendidos não são mercadoria proibida, apesar de no caso concreto serem produto de
crime. Isso afasta a elementar  da figura típica prevista no caput.  Em segundo,  celular  não é
mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, o que
afasta  a  incidência  do  tipo  previsto  no  §  1º,  II,  do  art.  334-A'.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução.
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

155. Expediente: JF-ITUMB-1001057-
85.2021.4.01.3508-IPL - Eletrônico 

Voto: 3771/2022 Origem:  GABPRM1-WRFA  -
WILSON  ROCHA  FERNANDES
ASSIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tentativa de estelionato em detrimento do INSS
por meio da adulteração de comprovante de atividade rural para fins de aposentadoria. Consta
dos autos que a ora investigada ingressou em juízo com o objetivo de obter para si o benefício de
aposentadoria  rural  por  idade;  oportunidade em que juntou aos autos,  como comprovante de
atividade rural, cópia adulterada de sua CTPS. O magistrado, ao perceber que a cópia acostada
aos  autos  encontrava-se  parcialmente  ilegível,  constatou  a  falsidade  mediante  exame  do
documento  original,  que  diferentemente  da  cópia  falseada,  não  possuía  nenhuma  anotação.
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Ouvido perante a autoridade policial, o advogado responsável pela propositura da ação negou a
autoria do crime, e declarou que a cópia das anotações em CTPS juntada aos autos pertence ao
marido da investigada.  Aduziu  que a alegada falsidade decorreu de  mero  erro  material,  cuja
ciência se deu apenas no momento da audiência. Informou que atuou como advogado do marido
da investigada em feito similar; e que toda a documentação questionada fora-lhe preparada e
encaminhada por seu sócio, a quem atribui o erro de digitalização. Tal sócio declarou, em síntese,
que recebeu, digitalizou e enviou equivocadamente os documentos por e-mail; tendo anexado a
capa da CTPS da ora investigada com o conteúdo da CTPS do marido dela. Asseverou, por fim,
que não houve dolo de ludibriar o Juízo. Promoção de arquivamento. De acordo com o membro
do MPF:  'os  elementos de prova colhidos no inquérito  indicam que a juntada do documento
adulterado  se  deu  por  erro  material  na  sua  digitalização.  Vale  dizer,  não  restou  cabalmente
demonstrado o dolo na conduta dos agentes, elemento essencial do tipo, necessário para delinear
a hipótese criminal em apreço.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dolo não evidenciado. Falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

156. Expediente: JF/MG-1047547-02.2020.4.01.3800-
IPL - Eletrônico 

Voto: 3802/2022 Origem:  GABPR18-CARSM  -
CARLOS  ALEXANDRE  RIBEIRO
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  previsto  no  art.  304  do  CP.  Ora
investigada  que,  visando obtenção de  registro,  apresentou  diploma falso  perante  o  Conselho
Regional de Educação Física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação,
após diligências, que a ora investigada de fato fez um curso semipresencial (tratava-se, em tese,
de  curso  de  extensão  para  elevar  os  alunos  da  categoria  de  Licenciado  para  Bacharel  em
Educação Física) em UNAI-MG e ao final recebeu o diploma em questão, tendo sido enganada
pela falsidade dele. Quanto aos responsáveis pela expedição do diploma falso, consta dos autos
informação  de  que  tais  fatos  já  foram  apurados  em  um  outro  inquérito  policial.  Dolo  não
evidenciado no caso em análise. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

157. Expediente: 1.10.000.000723/2020-69 - Eletrônico Voto: 3970/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do Relatório de Inteligência Financeira
(RIF) nº 54598.3.68.4248, de 21/10/2020, encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras  (COAF),  versando  sobre  movimentações  atípicas  relacionadas  com as  empresas
'R.M.N.', 'M.T.C.de V.e A.' e as pessoas físicas 'K.A.N.', 'M.A.N.' 'R.M.N.'. No relatório da ASSPA
(doc.  37)  consta  que  a  empresa  'R.M.N.'  recebeu  recursos  federais  provenientes  do  Fundo
Municipal de Saúde de diversos municípios do Amazonas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Segundo  o  Procurador  oficiante,  embora  diversos  esforços  tenham  sido
realizados, não foi possível confirmar a hipótese inicialmente levantada, no caso, de operações
financeiras suspeitas relacionadas com a empresa 'R.M.N.' e outros que poderiam caracterizar o
crime de lavagem ou ocultação de bens, direito e valores, previsto no art. 1ª da Lei nº 9.613/98,
bem como outros possíveis delitos. Como destacado pela autoridade policial 'não há elemento
indicativo da tipicidade da conduta antecedente, tendo em vista que o procedimento tributário
ainda está em andamento e, portanto, o crime tributário ainda não está tipificado (SV 24)'. Por
outro lado,  não se confirmou a suspeita de irregularidades nos contratos celebrados entre as
prefeituras referidas e a principal investigada, a empresa 'R.M.N.'. De acordo com o Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas,  localizou-se apenas um achado na prestação de contas do
Município  de  Jutaí,  exercício  2019,  envolvendo  a  referida  empresa,  que  embora  tenha
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apresentado  algumas  restrições,  estas  foram posteriormente  sanadas.  Ausência,  por  ora,  de
indicativos a respeito de possíveis crimes antecedentes de eventuais atos de lavagem de ativos
mencionados  no  RIF.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Carência  de  linha  investigativa
potencialmente idônea ante o decurso do tempo. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. 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).

158. Expediente: 1.14.004.000172/2022-16 - Eletrônico Voto: 3890/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal autuado a partir de representação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil em face de 'J.P.S.', dando conta de suposta prática de crime contra o sistema
financeiro nacional, previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Consta dos autos que 'J.P.S.' contratou,
em  11/05/2017,  financiamento  PRONAF  visando  adquirir  animais  e  realizar  melhorias  na
propriedade, porém o contratante teria aplicado parcela dos recursos em finalidade diversa. O
Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC
75/1993).  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  não  há  informações  que  apontem  para  a
utilização de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se de possível mero
descumprimento contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. À
luz  dos  Princípios  da  Subsidiariedade  e  da  Fragmentariedade,  o  Direito  Penal  não  deve  ser
chamado a agir quando a conduta do agente não for tão grave que não possa ser tutelada pelos
demais  ramos do  Direito,  haja  vista  que  a  intervenção penal  deve ser  a  mínima necessária.
Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem  efetiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.
Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº
1.26.003.000001/2021-03,  806ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/04/2021.  Homologação  do
arquivamento.

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

159. Expediente: 1.14.012.000114/2022-93 - Eletrônico Voto: 3913/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil  S.A. perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual relata a possível
ocorrência do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86, consistente na aplicação em finalidade
diversa da prevista em contrato dos recursos provenientes de financiamento rural em operações
de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),  com a
utilização de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no valor de
R$ 4.000,00, em 3/6/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nos autos
informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se de meio fraudulento para obter o
referido financiamento.  Carência de elementos de prova que evidenciem, no caso concreto,  a
prática de conduta criminosa. Baixo valor financiado. Circunstâncias que apontam para possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Precedentes da 2ª CCR: NF n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/8/2018;
NF  nº  1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

160. Expediente: 1.14.012.000115/2022-38 - Eletrônico Voto: 3910/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil  S.A. perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual relata a possível
ocorrência do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86, consistente na aplicação em finalidade
diversa da prevista em contrato dos recursos provenientes de financiamento rural em operações
de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),  com a
utilização de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no valor de
R$ 4.000,00, em 14/01/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nos
autos informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se de meio fraudulento para
obter  o  referido  financiamento.  Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem,  no  caso
concreto,  a prática de conduta criminosa. Baixo valor  financiado. Circunstâncias que apontam
para  possível  descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou
administrativa.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°  1.24.000.001036/2018-51,  721ª  Sessão  de
Revisão, de 13/8/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

161. Expediente: 1.15.005.000005/2020-66 - Eletrônico Voto: 3944/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa ofertada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão, versando sobre possível  ocorrência de irregularidades na
concessão  de  financiamento  pelo  Fundo  de  Financiamento  Estudantil  -  FIES,  requerido  por
'R.S.R.'  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  de  Itapajé/CE  em dezembro  de  2017.  Segundo  o
representante, em síntese, a investigada teria prestado informações falsas sobre seu estado civil e
sobre a renda mensal familiar a fim de burlar os requisitos legais e assim obter o financiamento
estudantil, utilizado para custear um curso de graduação em Direito em um centro universitário na
cidade de Sobral/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo a Procuradora
oficiante,  depreende-se  dos  autos  que  'R.de  S.S.'  contraiu  matrimônio  com  'J.C.R.F.'  em
30/01/2015, quando alterou seu sobrenome, passando a chamar-se 'R.S.R.'. Também é certo que
a investigada, em dezembro de 2017, efetuou inscrição no sistema do FIES e apresentou-se à
CPSA da Instituição de Ensino utilizando seus documentos/dados de solteira e excluindo seu
cônjuge do grupo familiar, fato que a estudante atribuiu à ausência de documentos constando seu
estado  civil  atualizado.  No  caso  concreto,  somando  os  rendimentos  brutos  auferidos  pela
investigada e pelo seu esposo em dezembro de 2017, quando foi realizada/concluída a inscrição
do FIES objeto da presente apuração, e considerando o salário-mínimo à época de R$ 937,00,
tem-se  que  a  renda bruta  total  da  família  seria  de  aproximadamente  nove  salários-mínimos,
sendo, portanto,  pouco mais de 2 salários-mínimos por pessoa, considerando, na hipótese,  o
grupo familiar composto por 'R.S.R.', seu esposo, sua mãe e seu sobrinho. Ocorre que o processo
seletivo  do  FIES  referente  ao  segundo  semestre  de  2017  foi  regulamentado  pela  Portaria
Normativa MEC nº 12, de 06/07/2017, a qual dispõe, em seu art. 8º, os critérios para inscrição e
participação dos estudantes no programa, dentre eles a comprovação da renda per capita bruta
mensal de até três salários-mínimos. Ao que se tem, portanto, a omissão nas declarações da
aluna quanto ao seu grupo familiar, deixando de incluir seu esposo e a renda deste, bem como a
verba indenizatória auferida por ela junto ao MP/CE, não excluiria sua participação no programa
de financiamento estudantil,  vez  que,  conforme exposto,  a  renda  mensal  bruta  per  capita  da
família  permaneceria  abaixo  dos  três  salários  permitidos  nas  normas  do  FIES,  em todos  os
cenários.  Dolo  não  evidenciado  na  conduta  da  investigada.  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).

162. Expediente: 1.15.005.000063/2020-90 - Eletrônico Voto: 3947/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do Relatório de Inteligência Financeira
(RIF) nº 52654/2020, encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
versando sobre operações financeiras relacionadas com 'A.G.R.' e pessoas com as quais ele se
relacionou, direta ou indiretamente, no período de 16/01/2020 a 20/07/2020. O relatório aponta
registros  de  movimentações  atípicas  e  incompatíveis  com  a  ocupação/renda  declarada  pelo
principal  envolvido,  além  de  movimentações  de  pessoa  jurídica  em  conta  de  pessoa  física,
intermediação de valores em benefício de terceiros e burla ao sistema, levantando suspeitas da
possível  prática de sonegação fiscal  e de lavagem de dinheiro,  'considerando que não foram
encontradas  justificativas  nem  fundamentos  econômicos  ou  legais  para  a  movimentação
financeira  analisada'.  Conforme  relatado,  o  investigado  atua  na  região  como  vendedor  de
pescados  e,  embora  não  localizada  sua  participação  em empresas,  ele  seria  procurador  da
empresa 'M.M.P.', que também atua no ramo, e da sócia desta, de mesmo nome. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo relatou o Procurador oficiante, requisitadas
informações à Delegacia da Receita Federal  em Fortaleza/CE, constatou-se a inexistência de
ações fiscais  em andamento,  concluídas ou programadas em desfavor  de  'A.G.R.'  e,  após a
análise do RIF, o órgão fiscal concluiu pela existência de interesse fiscal em relação ao aludido
relatório.  Instada posteriormente acerca de eventual conclusão da ação fiscal  programada em
desfavor do investigado, a Receita Federal  esclareceu que 'a programação fiscal  referente ao
sujeito  passivo  [A.G.R.]  ainda se encontra  no estoque de ações fiscais  a  serem distribuídas,
aguardando  demanda  das  Equipes  de  Fiscalização  para  encaminhamento  e  consequente
instauração do respectivo procedimento fiscalizatório junto ao contribuinte'. No curso da apuração,
foi  registrada nova pesquisa junto  à  ASSPAD'PR/CE,  a fim de identificar  se haviam recursos
federais nas movimentações suspeitas objeto do RIF nº 52654/2020, notadamente se investigado,
nos anos de 2019 e 2020, mantinha contratos públicos com prefeituras cearenses, sobretudo com
o município de Acaraú/CE, e havia recebido recursos federais decorrentes de tais contratos no
período  mencionado.  No  Relatório  de  Pesquisa  nº  4216/2021,  registra-se  a  inexistência  de
contratos  públicos,  cujos  recursos  sejam federais,  firmados  com 'A.G.R.'  ou  com a  empresa
'M.M.P.'. Nesse contexto, embora a Receita Federal tenha manifestado interesse fiscal, verifica-se
que o procedimento fiscalizatório do contribuinte em comento ainda está pendente de instauração.
Ausência,  por ora,  de indícios da prática de crimes contra a ordem tributária,  de lavagem de
dinheiro ou de falsidade ideológica. Aplicação do Enunciado nº 79 da 2ª CCR. Precedente deste
Colegiado  em  caso  análogo:  Procedimento  nº  1.15.000.000036/2021-48,  817ª  Sessão  de
Revisão,  de 09/08/2021, unânime. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

163. Expediente: 1.20.000.000166/2020-30 - Eletrônico Voto: 3816/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE
LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  INVESTIGATÓRIAS  RAZOAVELMENTE  EXIGÍVEIS.
INEXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  MODIFICAR  O  PANORAMA
PROBATÓRIO ATUAL.  HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  Procedimento
Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira - RIF, noticiando
a possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.631/98). 2. Segundo consta,
foi  ventilada a hipótese de os ora investigados terem praticado, como infração antecedente à
lavagem de capitais, possível crime contra a ordem tributária (art.  1º da Lei nº 8.137/90) e/ou
crime contra a administração da justiça, uma vez que, conforme o RIF, 'valores transacionados
entre participantes têm supostamente o objetivo de evitar a retenção dos recursos devido aos
bloqueios  judiciais  existentes,  citando  as  empresas  K.E.C.,  E.P.,  L.E.,  B.C.F.R.Di.'.  3.  Em
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30/06/2021,  o  Procurador  da  República  então  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,
ressaltando,  em síntese,  que:  'Com efeito,  não  há  nos  autos  suporte  probatório  mínimo que
demonstre ou suscite a prática de crime federal antecedente e, de igual modo, da prática do delito
de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Em verdade, as diligências empreendidas ao
longo das apurações não apontaram indícios consistentes que pudessem levar a imputação a
algum dos investigados de fato criminoso. A mera menção de que `o nome de F.D. teria sido
encontrado casualmente em uma das listas do Grupo B'', quando do cumprimento de mandados
de busca e apreensão pela Polícia Federal no âmbito da 21ª fase da Operação Lava Jato, não
tem o condão de evidenciar irregularidade das movimentações financeiras reportadas. É que o
representado possui lastro financeiro para as movimentações identificadas pelo COAF, sendo que
a motivação do RIF espontâneo foi a notícia que o nome dele foi encontrado numa lista obtida em
busca  e  apreensão  da  Operação  da  Lava  Jato,  sem  mais  notícias  de  aprofundamento  das
investigações  sobre  seu  envolvimento  com  o  esquema  ali  apurado'.  4.  Todavia,  em  sessão
realizada em 15/10/2021 (825ª Sessão de Revisão),  o presente colegiado,  à unanimidade de
votos, deliberou pela não homologação do arquivamento, considerando que: 'Embora o RIF não
aponte de forma concreta atos que, de imediato, possa indicar a prática de crime, verifica-se dos
autos que não foram realizadas diligências capazes de elucidar os fatos, como a comunicação
dos fatos à Receita Federal para esclarecimento a respeito da existência de procedimentos fiscais
instaurados contra os representados. Além disso, o histórico trazido no RIF informa movimentação
financeira de grandes valores, fato que merece esclarecimentos por parte dos investigados, que
também não foram instados a se manifestar. Pendente diligências capazes de elucidar os fatos,
torna-se  prematuro  o  arquivamento  dos  autos  no  presente  estágio  das  investigações.'  5.
Redistribuídos os autos na Procuradoria de origem para prosseguimento das investigações, foram
efetuadas diversas diligências a fim de melhor elucidar os fatos, culminando em nova promoção
de arquivamento do feito. De acordo com o membro do MPF: 'Visando o aprofundamento das
investigações,  conforme  consignado  pela  2ª  CCR,  foram obtidas  informações  junto  à  Polícia
Federal  a  respeito  da  existência  de  investigação  sobre  os  fatos  tratados  no  RIF  e  sobre  a
realização de eventual exame prévio acerca dos fatos trazidos pelo relatório em questão. Além
disso, determinou-se também a autuação de Notícia Crime em Verificação visando confirmar as
suspeitas da possível prática de crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra ordem tributária e
crimes  contra  a  administração  da  justiça.  'Verifica-se  que  a  autoridade  policial  promoveu
diligências tendentes a verificar a possível prática de crime envolvendo as operações financeiras
suspeitas noticiadas no RIF", enviado espontaneamente pelo COAF, tendo procedido ao exame
do faturamento médio mensal das empresas, à análise dos dados registrados junto à Receita
Federal do Brasil, diligência in loco para registro fotográfico da fachada da empresa, empregados
registrados,  análise  de  alterações  do  contrato  social,  do  capital  social,  histórico  de  sócios  e
administradores, registros mercantis, registros de propriedades de veículos automotores, valores
recebidos a crédito, depósitos efetuados, vínculos familiares e empregatícios entre as pessoas
envolvidas  nas  movimentações financeiras,  possíveis  contratos  com o  poder  público,  etc.  No
entanto, ao analisar em conjunto todos estes dados colhidos, a autoridade policial entendeu que
não  se  `identificou  indícios  de  crimes  ou  irregularidades  vinculadas  a  DELECOR/MT  nas
transações constantes do RIF"" "oficiou-se a Receita Federal para esclarecimento a respeito da
existência de procedimentos fiscais instaurados contra os representados e para que informe se há
interesse em proceder à investigação fiscal no caso" Entretanto, a Receita Federal informou, por
meio  do  expediente",  que  não  identificou  movimentação  financeira  suspeita,  não  foi  apurada
informação  fiscal  de  interesse  nos  sistemas  da  Receita  Federal  e  não  se  observou  outra
irregularidade de interesse para instauração de ação fiscal" Portanto, as diligências realizadas por
meio do sistema ASSPA, as diligências promovidas pela autoridade policial  e as providências
adotadas pela Receita Federal do Brasil não lograram êxito em obter o mínimo de indício de crime
na hipótese."  6.  Revisão (art.  62,  IV,  da LC nº  75/93).  7.  Caso em que,  após a  adoção das
providências  indicadas  pela  2ªCCR,  falta  justa  causa  para  a  persecução  penal,  haja  vista  o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e a inexistência de outras
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 8. Homologação do arquivamento. 

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

164. Expediente: 1.22.000.000527/2022-35 - Eletrônico Voto: 3793/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. RELATO DE SUPOSTA FRAUDE AO ERÁRIO FEDERAL, DECORRENTE
DE CASAMENTO CELEBRADO EM 2014, COM O RECEBIMENTO INDEVIDO, A PARTIR DE
2018, DE PENSÃO POR MORTE PELA VIÚVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC nº 75/93, art.
62, IV). MATRIMÔNIO QUE OCORREU DE FORMA IDÔNEA, PERANTE TABELIÃO E COM A
AQUIESCÊNCIA DOS  FAMILIARES  DOS  NUBENTES.  CONDUTAS  NARRADAS  QUE  NÃO
CAUSARAM DANO AO ERÁRIO, UMA VEZ QUE OS PROVENTOS DA PENSÃO DEVEM SER
PAGOS EM SUA INTEGRALIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO TITULAR (LEI N° 8.112/90, ARTS.
217 E 218). FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada em Sala
de Atendimento ao Cidadão. O representante relata, em síntese, suposta fraude ao erário federal
decorrente de casamento celebrado no ano de 2014 entre o seu genitor e a empregada doméstica
de sua casa, uma vez que tal casamento tinha como único objetivo garantir a manutenção das
despesas da casa se eventualmente viessem ele e seu genitor ao óbito. Informa que é portador
de necessidades especiais; que seu genitor faleceu em 2018, quando passou a receber a pensão
por  morte  -  sendo  50%  depositados  em conta  judicial  com  tutoria  da  sua  curadora  e  50%
depositados  em  conta  bancária  de  titularidade  da  viúva  (ora  representada)  e  que  a
viúva/empregada doméstica retirava da parte da pensão recebida o valor correspondente ao seu
salário e repassava o restante para conta de sua curadora. 2. Em razão de, a partir de 2021, a
viúva ter deixado de repassar os valores recebidos, requer o processamento dela por fraude, que
seja suspenso o recebimento de 50% da pensão por ela e o direcionamento do valor integral para
a sua conta, por ser 'filho e portador de necessidades especiais e único recebedor de direito'. 3.
Promoção de arquivamento. Argumentos de que: i) 'as condutas narradas na representação não
causaram dano ao erário federal, visto que os proventos da pensão devem ser pagos em sua
integralidade aos beneficiários do titular' (Lei n° 8.112/90, arts. 217 e 218); ii) 'O representante é
pessoa interditada por processo de curatela, cujos direitos deveriam, em tese, ter a salvaguarda
do seu curador. Entretanto, caso comprovada a veracidade dos fatos narrados, o representante foi
vítima de ato doloso decorrente de sua curatela. Isto devido ao fato que o representante seria o
único beneficiário do seu genitor.'; iii) 'A partir de suposto desacordo entre os envolvidos, revela-se
a torpeza em benefício próprio, ao narrar a tentativa de induzir o erário em erro. Tem-se que a
partir do recebimento da cota parte da pensão pela viúva, que se nega a entregá-la aos herdeiros
de  M',  estes  agora  alegam a  ilicitude  do  matrimônio  contraído  a  8  (oito)  anos.  Inobstante  a
narrativa retro, tem-se que o casamento firmado ocorreu de forma idônea, perante tabelião e com
a aquiescência de seus familiares.  Não há informação que houve contradita ao ato formal de
núpcias' Ainda que a idade do varão à data da celebração do matrimônio, assim como a diferença
de  idade  entre  os  nubentes,  possam  induzir  a  suposta  fraude,  fato  é  que  a  celebração  do
casamento foi ato formal e idôneo, cuja nulidade deve ocorrer perante o poder judiciário, sob os
auspícios do devido processo legal e contraditório, não sendo o Ministério Público campo hábil a
infirmar a legalidade do matrimônio' Neste contexto, a validade do casamento celebrado entre' é
condição basilar  para apuração de suposto ilícito.  Todavia,  inexistindo declaração judicial  que
anule o casamento, são válidos seus efeitos e possuem presunção de veracidade.' 4. Revisão (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  5.  Conforme observado pelo  membro do MPF oficiante,  a  validade do
casamento em questão é condição fundamento para a apuração de eventual ilícito, sendo que
inexiste, por ora, declaração judicial de sua anulação. Ao revés, cuida-se de ato que ocorreu de
forma idônea, perante tabelião e com a aquiescência dos familiares dos nubentes. 6. Remessa,
pelo Procurador da República, de cópia dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, para que
o Promotor de Justiça responsável pela curatela do ora representante tenha ciência dos fatos
narrados e, caso entenda necessário, adote as medidas necessárias para a defesa do curatelado.
7. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento. 

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

165. Expediente: 1.22.005.000019/2022-15 - Eletrônico Voto: 3875/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação, feita por meio da Sala
de Atendimento ao Cidadão, versando sobre uma possível  ocorrência de crime de redução à
condição análoga a de escravo, previsto no art. 149 do CP. A representação narra que o espólio
de 'L.F.A.' teria submetido 'J.R.A.' a condições de trabalho injustas que por diversas vezes foram
análogas a escravidão. Segundo o representante, 'J.R.A.' é semianalfabeto e prestou serviço na
fazenda por 47 anos, até 07/12/2021. Acrescentou que não teve a carteira de trabalho assinada,
nunca gozou férias e passou 44 anos de trabalho sem receber o pagamento de férias, 1/3 de
férias  e  13º  salário.  Noticiou  o  representante,  ainda,  que  o  patrão  de  'J.R.A.'  veio  a  falecer,
ocasião essa em que os herdeiros começaram a administrar  a fazenda, pagando a 'J.R.A.'  o
décimo terceiro salário e férias referentes aos anos de 2019 e 2020. Consta dos autos, ainda, que
a  questão  envolvendo  a  posse  das  terras  já  se  encontra  judicializada  por  meio  da  ação  de
manutenção da posse nº 5000657- 57.2021.8.13.0073, em trâmite na 1ª Vara Cível, Criminal e de
Execuções Penais da Comarca de Bocaiúva/MG. Na instrução do feito foi determinada a extração
cópia integral dos autos e seu encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho em Montes
Claros/MG, para que aquele órgão tenha ciência quanto aos aspectos trabalhistas noticiados na
representação e tome as devidas providências.  A Gerência  Regional  do Trabalho em Montes
Claros também foi oficiada para informar se há algum procedimento instaurado em desfavor de
'L.F.A.'  e/ou Fazenda Sítio,  para a apuração de prática de redução à condição análoga à de
escravo.  Em resposta,  informou que  até  aquele  momento  não existe  apuração  de  prática de
redução  à  condição  análoga  à  de  escravo  em  desfavor  de  'L.F.A.'  e/ou  Fazenda  Sítio.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  sob  os  seguintes
fundamentos: (i) conforme já ressaltado em outra oportunidade, o objeto deste procedimento se
restringe ao âmbito criminal, não abrangendo questões trabalhistas ou de natureza cível. Dessa
forma, os interesses individuais discutidos no âmbito dos autos n. 0010136- 74.2022.5.03.0067
(consignação em pagamento) e dos autos n. 5001791-85.2022.8.13.0073 (manutenção de posse)
não interferem no objeto deste procedimento,  que apura o suposto cometimento de crime de
redução a condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do CP; (ii) a despeito da falta de
pagamento de algumas verbas trabalhistas, não restou verificada a degradância prevista no tipo
penal, já que as violações aos direitos trabalhistas ocorridas no caso não implicaram violação da
dignidade humana do trabalhador capaz de reduzi-lo a condição análoga à de escravo, como
exige a norma incriminadora. A partir das informações constantes nos autos é possível ver que no
caso presente não há indicativos de que houve sujeição completa à vontade do empregador que,
em razão do seu poder econômico e de mando, retirasse a capacidade de escolha - liberdade em
sentido  amplo  -  do  trabalhador;  (iii)  embora  as  condições  em  que  o  trabalho  era  prestado
estivessem em desacordo com a legislação trabalhista, não há informações que o alojamento
fornecido pela fazenda não atendesse às necessidades do trabalhador, ou que durante o trabalho
tenham ocorrido jornadas exaustivas, trabalhos forçados ou em condições degradantes; (iv) para
tal caracterização, seria necessário quadro probatório mais robusto, corroborado, principalmente,
por fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal fiscalização, porém, se faz inviável no
caso, pois a fazenda foi vendida e o MTE informou que não fiscalizou o local em data pretérita.
Assim, fica inviável discernir entre irregularidades trabalhistas que podem ser satisfatoriamente
demonstradas por prova testemunhal  e os elementos do tipo do art.  149 do CP.  Recurso da
noticiante reiterando os termos da representação. Recurso da noticiante reiterando os termos da
representação. Manutenção da promoção do arquivamento pelo MPF, reiterando que "em que
pese  a  presença  de  irregularidades  trabalhistas  nos  autos,  entende-se  que  elas  não  são
suficientes para ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais, não é toda e qualquer
violação dos direitos trabalhistas que configura o tipo de redução análoga à de escravo. 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.
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Homologação do arquivamento. 

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

166. Expediente: 1.22.020.000197/2022-40 - Eletrônico Voto: 3769/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de cópias de uma ação trabalhista,  enviada pela Vara do
Trabalho de Muriaé/MG, para apuração da responsabilidade de depositário infiel. Segundo consta
no  processo  trabalhista,  o  ora  noticiado  foi  designado  como  depositário  de  um  veículo,  em
cumprimento de mandado para penhora do bem. Em diligência, o oficial de justiça observou que o
veículo não pôde ser ligado, várias peças do motor retiradas e, além disso, o banco do motorista
estava rasgado e quebrado e a calha de chuva do lado do motorista estava colada com fitas. Por
sua vez, o noticiado informou ao oficial de justiça que o veículo era utilizado para desempenho de
sua  atividade  de  revendedor  de  extintores  como  'pessoa  física'  e  que,  em  razão  de  sua
imprescindibilidade, não poderia 'ficar parado' na garagem. Relatou que, durante manutenção na
garagem, o veículo veio a pegar fogo no motor, comprometendo várias partes deste. Explicou,
ainda, que a parte elétrica dele também vem piorando desde de uma enchente que o atingiu e que
o amortecedor e o porta-malas estão com problemas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Crime em questão que somente se configura com atuação dolosa,  a negligência e o
fortuito não se confundem com a intenção deliberada de de 'destruir ou danificar o bem'. Dolo não
evidenciado. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

167. Expediente: 1.25.000.001386/2021-85 - Eletrônico Voto: 3832/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PARANAGUÁ-PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE
LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  AUSÊNCIA,  APÓS  A  REALIZAÇÃO  DAS  DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS  RAZOAVELMENTE  EXIGÍVEIS,  DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DE
MATERIALIDADE  DELITIVA.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a
partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  emitido  pelo  COAF,  para  apurar  eventual
responsabilidade  criminal  pela  prática  de  lavagem  de  ativos,  por  parte  de  dirigentes  de
determinada empresa de consultoria empresarial, que teriam movimentado recursos de terceiros,
dificultando, assim, a identificação da origem e destinação dos valores.  2.  Após diligências,  o
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento de que: ''no
que concerne a pessoa jurídica investigada, limita-se o relatório a primordialmente apontar casos
em que  a  A'  -  CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA recebe  aporte  de  valores,  algo  que  é
condizente com a sua atividade fim. Não se verificam relatos de que, em conluio, teria a A' -
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA com os  depositantes/remetentes  de  valores  atuado  de
forma a branqueá-los, tornando desconhecida a origem ilícita. Além disso, mister se faz atentar ao
que o Documento 15, datado de setembro de 2021, emitido pelo Chefe do Escritório de Pesquisa
e Investigação na 9ª Região Fiscal dispõe: Em atenção ao vosso ofício em tela, temos a informar
que a empresa citada no ofício em questão já foi objeto de representação à Difis09-Divisão de
Fiscalização da Superintendência da Receita Federal na 9ª Região Fiscal, através do Memorando
nº ', de 26 de fevereiro de 2018, para adoção das medidas cabíveis por parte daquela unidade,
não sendo no momento objeto de nenhum procedimento investigatório por parte deste Espei.
Extrai-se que, após o ano de 2018, não foi a pessoa jurídica objeto de nenhum procedimento, ou
seja,  durante  o  período  analisado  pelo  Relatório  de  Inteligência  n'  não  formam  noticiadas
irregularidades. Assim, não tendo a documentação carreada ao feito demonstrado a conduta de
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lavagem de capitais praticada pela pessoa jurídica A' - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
mister se faz o encerramento do procedimento.' (Grifos originais) 3. Revisão (LC nº 75/93, art. 62,
IV). 4. Caso em que, após a realização das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis,
não se verifica indícios mínimos de materialidade do crime de lavagem de capitais pela empresa
ora investigada. 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).

168. Expediente: 1.25.000.002137/2022-98 - Eletrônico Voto: 3770/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  2ª  Vara  Federal  de  Foz  do
Iguaçu/PR em razão de sentença proferida em ação proposta contra o INSS e uma instituição
financeira. A ação judicial tinha por objeto resolver controvérsia a respeito da contratação ou não
de empréstimo consignado entre a autora (uma beneficiária do INSS) e a instituição financeira.
Infere-se  da  sentença  que,  em  27/09/2021,  a  instituição  financeira  concedeu  em  favor  da
beneficiária do INSS empréstimo consignado no valor de R$1.804,86, o qual não fora solicitado. O
juízo decidiu pela inexistência da contratação, além de ter condenado a instituição financeira ao
pagamento de danos materiais e morais em favor da autora da ação, assim como o INSS ao
pagamento  de  danos  morais.  Promoção  de  arquivamento.  Argumento  de  que:  'Conforme
entendimento do STJ, a obtenção fraudulenta de empréstimo pessoal junto a instituição financeira
não  caracteriza  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  mas  sim,  delito  de  estelionato,
porquanto  não  se  trata  de  contrato  de  financiamento,  visto  que  não  se  exige  destinação
específica' Porém constata-se que a conduta narrada no feito é atípica, não configura ilícito penal,
mas sim um ilícito cível, que já foi resolvido. Nesse sentido, verifica-se que não houve a obtenção
fraudulenta do empréstimo consignado, o que poderia configurar o delito de estelionato como
acima mencionado, mas sim a concessão do referido empréstimo para a aposentada sem que ela
tivesse solicitado.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso já solucionado no âmbito civil. 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).

169. Expediente: 1.26.000.001828/2022-37 - Eletrônico Voto: 3872/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  fato  autuada  para  apurar  o  delito  previsto  no  artigo  20  da  Lei  nº  7.492/86).  A
representação, formulada pelo Banco do Nordeste do Brasil - BNB, narra que o responsável pela
gestão  da  empresa  'S.R..EIRELI  -  ME',  'C.F.A.S.J.',  teria  aplicado,  em  finalidade  diversa  da
prevista em contrato, recursos provenientes de financiamento concedido pelo noticiante. Segundo
consta dos autos, em 16 de novembro de 2018, o BNB e a empresa 'S.R..EIRELI - ME' firmaram
Cédula de Crédito  Bancário  tendo por  objeto  a concessão de financiamento,  no valor  de R$
180.000,00, para a aquisição de uma máquina flexografica. Em uma primeira vistoria, o bem não
foi localizado pelo banco. Em carta enviada ao BNB, em 3 de dezembro de 2019, a empresa
justificou a ausência da máquina financiada no estabelecimento em que foi realizada a primeira
vistoria  alegando  que  ela  se  encontrava  em  outro  endereço.  Em  uma  segunda  vistoria  o
equipamento foi localizado. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, sob os seguintes fundamentos: (i) embora não tenha sido encontrada, na primeira vistoria, a
máquina financiada à empresa 'S.R..EIRELI - ME', máquina com as mesmas características foi
encontrada no local por ocasião da segunda vistoria, ainda que não estivesse em funcionamento
nessa oportunidade; (ii) a circunstância de os vistoriadores terem encontrado duas máquinas por
ocasião da segunda vistoria - uma das quais com os mesmos modelo, número de série e ano de
fabricações  especificados  na  Primeira  Menção  Adicional  à  Cédula  de  Crédito  Bancário  nº
238.2018.2201.10930 ',  infirma a suspeita  de  que  os  recursos  do  instrumento  de  crédito  em
questão tenham sido aplicados em outra finalidade. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC
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75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, no caso, não há indícios mínimos da
prática  de  delito  em detrimento  ao  Sistema  Financeiro  Nacional.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

170. Expediente: 1.26.001.000043/2022-37 - Eletrônico Voto: 3914/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil  S.A. perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual relata a possível
ocorrência do crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86, consistente na aplicação em finalidade
diversa da prevista em contrato dos recursos provenientes de financiamento rural em operações
de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),  com a
utilização de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no valor de
R$ 19.987,92, em 15/8/2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nos
autos informações que permitam concluir que a investigada utilizou-se de meio fraudulento para
obter  o  referido  financiamento.  Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem,  no  caso
concreto,  a  prática  de  conduta  criminosa.  Circunstâncias  que  apontam  para  possível
descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou  administrativa.
Precedentes da 2ª CCR: NF n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/8/2018;
NF  nº  1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

171. Expediente: 1.26.001.000137/2022-14 - Eletrônico Voto: 3888/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal autuado a partir de representação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil em face de 'R.S.M.', dando conta de suposta prática de crime contra o sistema
financeiro  nacional,  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.492/86.  Consta  dos  autos  que  'R.S.M.'
contratou, entre 2017 e 2018, financiamento PRONAF no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)  para  compra  de  alguns  animais,  porém  não  teria  realizado  aplicado  os  recursos  na
finalidade  contratada.  O  Membro  do  MPF  promoveu  o  arquivamento  do  feito.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  IV,  da  LC  75/1993).  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  não  há
informações  que  apontem  para  a  utilização  de  meio  fraudulento  para  obter  o  referido
financiamento,  tratando-se  de  possível  mero  descumprimento  contratual,  passível  de
responsabilização na seara cível e/ou administrativa. À luz dos Princípios da Subsidiariedade e da
Fragmentariedade, o Direito Penal não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente não
for  tão  grave  que  não  possa  ser  tutelada  pelos  demais  ramos  do  Direito,  haja  vista  que  a
intervenção  penal  deve  ser  a  mínima  necessária.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente
da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº 1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de
Revisão, de 26/04/2021. Homologação do arquivamento.

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

172. Expediente: 1.26.001.000139/2022-03 - Eletrônico Voto: 3889/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento de Investigação Criminal autuado a partir de representação ofertada pelo Banco do
Nordeste  do Brasil  em face  de 'M.L.B.N',  dando conta de  suposta  prática de  crime contra  o
sistema financeiro nacional, previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Consta dos autos que 'M.L.B.N'
contratou, em 09/11/2016, financiamento PRONAF no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
aquisição de 20 unidades matrizes caprinas, porém não teria realizado a aquisição dos animais. O
Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC
75/1993).  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  não  há  informações  que  apontem  para  a
utilização de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se de possível mero
descumprimento contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. À
luz  dos  Princípios  da  Subsidiariedade  e  da  Fragmentariedade,  o  Direito  Penal  não  deve  ser
chamado a agir quando a conduta do agente não for tão grave que não possa ser tutelada pelos
demais  ramos do  Direito,  haja  vista  que  a  intervenção penal  deve ser  a  mínima necessária.
Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem  efetiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.
Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº
1.26.003.000001/2021-03,  806ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/04/2021.  Homologação  do
arquivamento.

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

173. Expediente: 1.26.001.000284/2021-03 - Eletrônico Voto: 3891/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal autuado a partir de representação ofertada pelo Banco do
Nordeste  do Brasil  em face  de 'V.G.L.B.',  dando conta  de suposta prática de crime contra  o
sistema financeiro nacional, previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Consta dos autos que 'V.G.L.B.'
contratou, em 14/02/2019, financiamento PRONAF no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
compra de alguns animais, porém não teria comprovado a aplicação dos recursos na finalidade
contratada. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os autos, verifica-se que não há informações que apontem
para a utilização de meio fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se de possível
mero  descumprimento  contratual,  passível  de  responsabilização  na  seara  cível  e/ou
administrativa. À luz dos Princípios da Subsidiariedade e da Fragmentariedade, o Direito Penal
não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente não for tão grave que não possa ser
tutelada pelos demais ramos do Direito, haja vista que a intervenção penal deve ser a mínima
necessária.  Carência  de  elementos  de  prova  que  evidenciem  efetiva  lesão  ao  bem  jurídico
tutelado.  Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Precedente  da  2ª  CCR  em  caso  análogo:
Procedimento  MPF  nº  1.26.003.000001/2021-03,  806ª  Sessão  de  Revisão,  de  26/04/2021.
Homologação do arquivamento.

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

174. Expediente: 1.26.001.000291/2021-05 - Eletrônico Voto: 3892/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento de Investigação Criminal autuado a partir de representação ofertada pelo Banco do
Nordeste do Brasil em face de 'E.A.N.', dando conta de suposta prática de crime contra o sistema
financeiro  nacional,  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.492/86.  Consta  dos  autos  que  ''E.A.N.'
contratou,  em 20/03/2020,  financiamento PRONAF no valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),
porém não teria  aplicado os valores na finalidade pactuada.  O Membro do MPF promoveu o
arquivamento do feito. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os
autos, verifica-se que não há informações que apontem para a utilização de meio fraudulento para
obter o referido financiamento, tratando-se de possível mero descumprimento contratual, passível
de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. À luz dos Princípios da Subsidiariedade e
da Fragmentariedade, o Direito Penal não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente
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não for tão grave que não possa ser tutelada pelos demais ramos do Direito, haja vista que a
intervenção  penal  deve  ser  a  mínima  necessária.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente
da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº 1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de
Revisão, de 26/04/2021. Homologação do arquivamento.

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

175. Expediente: 1.26.002.000097/2022-92 - Eletrônico Voto: 3750/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) praticados, em tese, pelos gestores de determinada
fundação. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, observando a
existência de outro procedimento investigatório com idêntico objeto. Recurso do noticiante contra
a promoção de arquivamento. Remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Incidência do Enunciado nº 57/2ªCCR: 'É desnecessário o envio dos autos à 2ª CCR no caso de
decisão ou promoção de arquivamento fundado na existência de outro procedimento investigatório
com idêntico objeto (princípio do ne bis in idem), o que deverá ser devidamente comprovado nos
autos arquivados e remanescentes.' Desnecessidade de prosseguimento da presente Notícia de
Fato. Homologação do arquivamento.

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

176. Expediente: 1.26.008.000057/2022-91 - Eletrônico Voto: 3749/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 10 DA LEI Nº 7.347/85. CASO EM
QUE  AS  INFORMAÇÕES  SOLICITADAS  NÃO  SE  REVELARAM  INDISPENSÁVEIS  À
PROPOSITURA DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AUSÊNCIA DE  POTENCIALIDADE  LESIVA NA
CONDUTA  OMISSIVA  EM  QUESTÃO.  PRECEDENTE  DA  2ªCCR.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  remetido  à  2ªCCR  após  deliberação  da  5ªCCR,  nos
seguintes  termos:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  NOTÍCIA DE  FATO.  MUNICÍPIO  DE
BARREIROS/PE.  EX-PREFEITO.  APURAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  POR  NÃO
APRESENTAR  RESPOSTA A REQUISIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL (OFÍCIO
3/2020) REFERENTE À RECOMENDAÇÃO ATINENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INFORMAÇÃO  DO
PREFEITO  DE  QUE  ENCAMINHOU  A  RECOMENDAÇÃO  PARA  ADOÇÃO  DAS
PROVIDÊNCIAS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO
PENAL OU DO ARTIGO 10 DA LEI 7.347/85. ATRIBUIÇÃO DA 2 ª CCR. REMESSA DOS AUTOS
ÀQUELE COLEGIADO. (19ª Sessão de Revisão, de 30/06/2022) 2. Quanto ao não atendimento
de  requisições  expedidas  pelo  MPF,  a  Procuradora  da  República  oficiante  observa  que:  'No
âmbito criminal, a desobediência as requisições ministeriais pode configurar o crime do art. 330 do
CP ou o do art. 10 da Lei 7.347/85, cuja redação dos tipos penais são as seguintes' A antinomia
aparente  deve  ser  resolvida  adotando-se  o  critério  da  especialidade,  tendo  em vista  que  as
providências solicitadas na recomendação, acima referidas, além de se configurarem como dados
técnicos indispensáveis à adoção de providência no âmbito cível pelo MPF, como o ajuizamento
de ação civil pública, foram determinadas em inquérito civil público. Desse modo, a conduta deve
ser analisada sob a tipificação do art. 10 da Lei 7.347/85. Para configuração do delito do art. 10 da
Lei  7.347/85,  o  STJ  possui  o  entendimento  de  que  as  informações  requeridas  pelo  órgão
ministerial  devem obrigatoriamente guardar  a  imprescindibilidade durante toda a investigação,
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conforme o seguinte precedente' No caso dos autos, embora no Ofício n. 3/2020, de 08/01/2020
tenha constado  expressamente  a  ressalva  quanto  a  configuração de crime,  em caso  de não
atendimento da requisição, e tenha sido recebido pessoalmente pelo investigado, as providências
e informações requeridas na requisição ministerial acabaram por não se revelar indispensáveis à
propositura  da  ação  civil,  conforme  revelou  a  decisão  de  arquivamento  do  IC
1.26.008.000046/2016-62,  devidamente  homologada  pela  CCR  do  MPF.  Na  prática,  não  se
verificou, portanto, potencialidade lesiva na conduta omissiva do investigado. (Grifos não originais)
3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. Conforme precedente desta 2ªCCR: 'o
tipo penal do art. 10 da Lei nº 7.347/85 exige, necessariamente, que a recusa, o retardamento ou
a omissão de dados técnicos quando requisitados pelo Ministério Público sejam indispensáveis à
propositura  de  ação  civil  pública.  Assim,  caso  o  agente  do  Ministério  Público  disponha  de
elementos ou outros meios para ter acesso às informações; e, por meio destes outros meios,
ajuizar a ação civil pública, não se configura a prática do crime previsto no art. 10; ou seja, o fato
não  se  enquadra  no  tipo  penal.'  (JF-RJ-5047430-24.2019.4.02.5101-INQ;  825ª  Sessão  de
Revisão, de 15/10/2021). 5. No caso, as informações solicitadas não se revelaram indispensáveis
à propositura de Ação Civil Pública. Ausência de potencialidade lesiva na conduta omissiva em
questão. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

177. Expediente: 1.29.000.000407/2022-87 - Eletrônico Voto: 3773/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART.  40,
§2º,  DA  LEI  8.313/1991.  PRESCRIÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  remetido  à  2ªCCR  após  deliberação  da  5ªCCR,  nos
seguintes  termos:  Promoção  de  Arquivamento.  Procedimento  Investigatório  Criminal.  Acórdão
19003/2021-TCU-Segunda Câmara. 'Lei Rouanet'. Projeto cinematográfico 'O''. Não apresentação
da prestação de contas final  e não conclusão da obra cinematográfica. Diligências cumpridas.
Omissão no dever de prestar contas não é objeto de tutela no Código Penal.  Inexistência de
norma penal  que capitule  o  fato  em legislação  extravagante.  Fato  atípico.  Quanto à  falta  de
conclusão do filme, incide, em tese, o crime previsto no art. 40, § 2º, da Lei 8313/1991. Matéria
afeta  à  2ª  CCR.  Fatos  apurados  na  Notícia  de  Fato  1.29.000.000208/2022-79,  objeto  de
arquivamento, em razão da prescrição do prazo para a propositura de ação por eventual ato de
improbidade administrativa. Homologação parcial do arquivamento, com remessa dos autos à 2ª
CCR  para  análise  da  matéria  de  sua  atribuição.  (5ªCCR/MPF,  21ª  Sessão  de  Revisão,  de
04/08/2022) 2. De acordo com o Procurador da República oficiante: ''o ilícito remonta aos anos de
2015 e  2016,  nos  quais  houve,  respectivamente,  (i)  o  fim do prazo  para  a  apresentação  da
prestação de contas final do Projeto; e (ii)  a emissão de Nota Técnica que concluiu pela não
consecução dos objetivos pactuados no Projeto, tendo em vista que a obra não foi apresentada,
assim como de Deliberação que decidiu pela não aprovação integral da prestação de contas do
Projeto por omissão do dever de prestar contas dos recursos movimentados pelo proponente, de
modo  que  apenas uma reprimenda  em abstrato  superior  a  02  (dois)  anos  poderia  afastar  a
ocorrência da prescrição, nos termos do caput e dos incisos, em especial o IV, do artigo 109 do
Código Penal. O crime descrito no artigo 40, § 2º, da Lei nº 8.313/1991, todavia, possui como
preceito secundário a pena de `reclusão de dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor
do projeto', prescrevendo, por conseguinte, em 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI,
do Código Penal. Assim sendo, passados mais de 3 (três) anos da ocorrência do fato, o triunfo do
tempo exige que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva do Estado, diante da ocorrência
da prescrição, levando-se em linha de consideração o máximo da pena privativa de liberdade em
abstrato prevista para o retromencionado delito, bem como a ausência de marcos interruptivos,
suspensivos ou impeditivos do curso da prescrição.' 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). 4. Incidência do Enunciado 92/2ªCCR: 'É desnecessário o envio dos autos à 2ª CCR, para
fins  de  homologação,  quando  a  promoção  de  arquivamento  for  fundada  na  prescrição  da
pretensão punitiva pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (art. 109 do CP) ou na
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extinção  da  punibilidade  pela  morte  do  agente  (art.  107,  I,  do  CP).'  5.  Homologação  do
arquivamento.

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

178. Expediente: 1.29.000.002927/2022-24 - Eletrônico Voto: 3815/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento
ao Cidadão, para apurar a suposta prática de estelionato contra a Previdência. Relato de que o
ora noticiado,  com o auxílio  da sua genitora,  teria  solicitado auxílio-doença sem fazer  jus ao
benefício. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, observando
que:  'Em  pesquisa  realizada  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  desta  Procuradoria  da
República,  verificou-se  novamente  que  o  noticiado  teve  apenas  um  benefício  previdenciário
concedido,  a  pensão  por  morte  nº',  cujo  pagamento  encontra-se  cessado  desde  12/12/2016'
Diante  disso,  entendo que não há elementos suficientes para que se inicie  uma investigação
acerca da suposta irregularidade noticiada. Recentemente o MPF já havia recebido manifestação
com teor semelhante ao dos autos encaminhada por cidadão que igualmente preferiu manter a
identidade sob sigilo; na ocasião, a notícia-crime foi autuada sob o nº 1.29.000.002027/2022-87
(Manifestação 20220044801) e encontra-se na 2ª CCR aguardando deliberação.' Revisão (LC nº
75/93, art. 62, IV). Na 855ª Sessão de Revisão, de 08/08/2022, a 2ªCCR deliberou, à unanimidade
de votos, pela homologação do arquivamento da NF - 1.29.000.002027/2022-87, tendo em vista a
falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Da  mesma  forma,  falta  justa  causa  para  o
prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

179. Expediente: 1.29.000.003448/2022-25 - Eletrônico Voto: 3870/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  Ofício  extraído  dos  autos  do  processo  n.º  5002396-
23.2018.4.04.710  para  verificação  de  possível  ocorrência  de  infração  penal,  notadamente  a
prevista no art. 168, §1º, inciso II do Código Penal e/ou Fraude à Execução (art. 179 do CP).
Consta dos autos que 'F.V.L' teria alienado o veículo automotor dado em garantia em empréstimo
contraído junto à Caixa Econômica Federal - CEF. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito,  sob os seguintes fundamentos:  (i)  em primeiro  lugar,  e  conforme já
manifestado  anteriormente  por  este  Órgão quando da  requisição  de  diligências  feita,  cumpre
afastar a possibilidade de ocorrência do delito de apropriação indébita pelo depositário fiel (delito
previsto no art. 168, §1ª, II do CP), uma vez que não há nos autos comprovação de que 'F.V.L'
tenha aceitado tal encargo. Com efeito, a sua nomeação se deu por decisão judicial, sem que
tenha sido oportunizada sequer à sua ciência, quanto mais a sua aceitação; (ii)  já no que diz
respeito a possível ocorrência do delito de fraude à execução, previsto no art. 179, verifica-se,
conforme relatório da ASSPA deste Órgão juntado ao feito, que a última alienação do veículo
ocorreu em 18/04/2013, quando o veículo foi adquirido pela empresa 'F.V.L' (...), cujo nome foi
alterado, em 30/06/2015, para 'V.J.S.P.T.'. Ora, em que pese tenha o executado 'F.V.L' afirmado,
em 04/08/2021, ter feito a alienação do veículo para pessoa de nome 'V.', tal venda, se ocorreu, foi
realizada de maneira informal, não havendo registro da transação, o que impede a caracterização
do delito em apreço. Neste ponto, uma vez que a execução teve início em 19/01/2018, e o último
registro  de  alienação  do  bem  data  de  18/04/2013,  não  restou  comprovada  a  existência  da
materialidade delitiva do crime de fraude à execução. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inc. IV). Ausência de materialidade. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

180. Expediente: 1.29.000.003691/2022-43 - Eletrônico Voto: 3886/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação ofertada pela SICREDI UNIÃO, em face de
'A.C.', dando conta de suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no
art. 20 da Lei nº 7.492/86. Consta dos autos que 'A.C.' contratou financiamento PRONAF para
plantio de soja com recursos liberados em 22/09/2020 (conforme instrumento de crédito), porém
não efetuou o plantio  de soja  devido ao atraso na colheita  de fumo por conta de condições
adversas do clima. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito, aduzindo o seguinte:
'Considerando a conduta do mutuário em comunicar à instituição financeira a não utilização da
verba  no  plantio  da  soja,  de  forma  devidamente  justificada,  bem como  que  a  operação  foi
devidamente liquidada, não se vislumbra o dolo de aplicar o financiamento em finalidade diversa
da contratual'.  Revisão de arquivamento (art.  62, IV, da LC 75/1993). Compulsando os autos,
verifica-se que não há informações que apontem para a utilização de meio fraudulento para obter
o referido financiamento, tratando-se de possível mero descumprimento contratual, passível de
responsabilização na seara cível e/ou administrativa. À luz dos Princípios da Subsidiariedade e da
Fragmentariedade, o Direito Penal não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente não
for  tão  grave  que  não  possa  ser  tutelada  pelos  demais  ramos  do  Direito,  haja  vista  que  a
intervenção  penal  deve  ser  a  mínima  necessária.  Carência  de  elementos  de  prova  que
evidenciem efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedente
da 2ª CCR em caso análogo: Procedimento MPF nº 1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de
Revisão, de 26/04/2021. Homologação do arquivamento.

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

181. Expediente: 1.32.000.000547/2022-60 - Eletrônico Voto: 3775/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão por representantes de determinado movimento de garimpeiros. Relato de existência de
uma suposta 'polícia indigenista' na Raposa Serra do Sol, sob a liderança de alguns conselhos
indígenas.  Na  manifestação,  citou-se,  ainda,  como  ação  dessa  'polícia  indigenista',  que,  em
15/06/2022,  ocorreu  um incêndio  de  uma balsa  de  garimpo.  Promoção de  arquivamento.  De
acordo  com  o  membro  do  MPF  oficiante,  foi  atribuído  delitos  aos  indígenas  'de  forma
demasiadamente genérica e sem qualquer individualização' sem que houvesse sido apresentado
embasamento,  para  o  início  de  qualquer  apuração.  Pelo  que,  observa-se  a  imputação  aos
indígenas e demais entidades de supostos atos tumultuários genéricos, sem que sejam apontados
elementos  e  indícios,  ainda  que  mínimos,  que  permitam  a  identificação  da  prática  de  fato
penalmente tipificado a justificar a deflagração de eventual investigação preliminar ou quiçá a
imediata requisição de inquérito policial. Sem prejuízo, sobre o suposto incêndio de uma balsa de
garimpo, é de bom alvitre que se rememore que, na verdade, a atividade garimpeira em terras
indígenas, além de muito prejudicial à saúde das comunidades indígenas, devido ao notório uso
de mercúrio, é vedado pelo ordenamento jurídico. E, em caso de reações contrárias dos indígenas
ao garimpo, não são suficientes para caracterizar os delitos de milícia privada ou de grupo armado
contra a ordem institucional, mas sim uma tentativa de assegurar a posse de suas terras. Não
custa  lembrar  que,  mesmo  fora  de  terras  indígenas,  o  garimpo  depende  de  autorização  ou
concessão federais para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais,  nos termos da
Constituição da República, art. 174, § 4º, das quais não se tem notícia de existirem no Estado de
Roraima.'  Revisão  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Caso em que a manifestação  apresentada não
ofereceu elementos mínimos que possibilitem o início de uma apuração criminal. Falta de justa
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causa. Homologação do arquivamento.

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

182. Expediente: 1.33.008.000256/2022-64 - Eletrônico Voto: 3776/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Justiça Federal de Itajaí/SC, por
meio do qual se relata, em síntese, que, nos autos de uma ação ajuizada em face do INSS, teria
havido a adulteração da assinatura aposta na procuração da parte autora. Tal ação foi extinta sem
julgamento de mérito, com base no art. 76, §1º, I, c/c art. 485, IV, e §3º, ambos do CPC, entre
outras  razões,  pela  irregularidade  da  representação  processual.  Promoção  de  arquivamento.
Argumentos de que: i) 'os fatos vertentes não apresentam potencial prejuízo para a fé pública e
administração da Justiça, na medida em que o ato em si foi inútil ao deslinde das ações judiciais,
sendo  o  documento  hipoteticamente  falsificado  sem  potencialidade  lesiva  suficiente  para
caracterização do crime de uso de documento falso.';  ii)  'Necessário destacar,  todavia,  que a
falsificação de documento é crime formal que se dá independentemente do efetivo benefício do
agente causador ou do prejuízo das vítimas, direta ou indiretamente. Entretanto, em observância
ao princípio ultima ratio, norteador do Direito Penal, este somente deve incidir quando os bens
jurídicos mais essenciais à vida em sociedade sofrerem significativa lesão ou ameaça de lesão.';
iii)  'na hipótese em cerne, tem-se que a conduta analisada não teve o potencial de lesar a fé
pública  e  a  administração  da  Justiça,  na  medida  em  que  não  há  mínimos  elementos  que
demonstrem o dolo de enganar a Justiça ou diminuir a fé que a sociedade como um todo tem nos
documentos públicos ou particulares, pois a procuradora inicialmente constituída na aludida ação
cível  estava  autorizada  nos  processos  cíveis  e  administrativos  correlatos  à  causa  de  pedir.'
Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  a  advogada  ora  noticiada  estava
autorizada  nos  processos  cíveis  e  administrativos  correlatos  à  causa  de  pedir  da  ação  em
questão.  Dolo  não  evidenciado.  Ausência,  no  caso,  de  potencial  de  lesar  a  fé  pública  e  a
administração  da  Justiça.  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).

183. Expediente: 1.34.030.000083/2022-60 - Eletrônico Voto: 3972/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara do Trabalho de
Votuporanga/SP  referente  à  ATSum  nº  0010027-50.2022.5.15.0027,  relatando  possível  crime
praticado  pelos  representantes  legais  da  parte  reclamada,  que  firmou  acordo  individual  de
redução de jornada de trabalho e de salário, no qual ficou estabelecido que seria concedido ao
empregado  o  benefício  emergencial  de  preservação  do  emprego  e  da  renda,  custeado  pelo
governo federal, nos termos da Medida Provisória nº 936/2020. As partes pactuaram a redução do
salário e da jornada de trabalho em 50%, por um período de 90 dias,  a contar de 13/04 até
11/07/2020, sendo que durante esse período ficou acertado que seria concedido ao empregado o
referido benefício, tendo a empresa mantido a jornada integral durante esse período, ou seja, das
7h às 17h, inclusive com jornada extraordinária, e pagando apenas o salário de R$ 876,70 por
mês, sendo o salário integral de R$ 1.484,00 por mês (CTPS), previsto em contrato de emprego
com início em 01/07/2016 e despedida na data de 22/10/2021. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Segundo consta,  não houve a  efetiva  redução da jornada de trabalho  da
reclamante  de  forma  proporcional  ao  salário  recebido  no  período  determinado  pelo  acordo,
contrariando  o  art.  5º,  inciso  I,  da  MP  nº  936/2020  e  configurando  ato  ilícito  de  natureza
trabalhista.  Tal  ilicitude,  contudo,  não  tem reflexos  penais,  pois  a  conduta  não  se  amolda  a
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nenhum  tipo  penal,  sobretudo  porque  o  salário  do  empregado  foi  efetivamente  reduzido  no
período de recebimento do benefício. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução)

184. Expediente: 1.00.000.017149/2022-96  –
Eletrônico
(1025311-29.2019.4.01.3400)  

Voto: 3883/2022 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.  EXISTÊNCIA  DE
ELEMENTOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (ART.  28-A, § 2°,  II,  DO
CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal
instaurado no âmbito de ação penal em que a ré 'C.C.' foi denunciada pelo crime de associação
criminosa pela prática dos crimes de falsificação de documentos públicos e fraude processual.
Consta  dos  autos  que  a  denúncia  tem  por  contexto  fático  a  investigação  denominada  de
'Operação Perfídia', iniciada a partir da prisão em flagrante de 'I.S.H.A.H.' no aeroporto de Brasília/
DF, em 21/08/2016, oportunidade em que apresentou na migração passaporte brasileiro falso,
obtido a partir de certidão de nascimento falsa. Em seu interrogatório policial, 'I.S.H.A.H.' informou
que a advogada 'C.C.' foi responsável por providenciar a documentação relativa ao passaporte,
pelo qual pagou o valor de U$ 20.000,00. Assim, a ré, no período compreendido entre o mês de
junho de 2014 ao ano de 2016,  em Brasília/DF,  São Luís/MA e Anísio  de Abreu/PI,  teria  se
associado, permanente e habitualmente, para o fim específico de cometer crimes consistentes na
apresentação de documentos falsificados para aquisição de passaportes nacionais, e, também, na
promoção  de  processos  judiciais  de  opção  de  nacionalidade  brasileira  por  estrangeiros.  A
denúncia foi recebida em 11/09/2009. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo à referida
ré, alegando, em síntese: (i) impossibilidade de oferecimento do ANPP após o recebimento da
denúncia; (ii) não cabimento do acordo face a requerente ter sido condenada em outro processo,
sito  0021596-64.2017.4.01.3400;  (ii)  Trata-se de crime de associação criminosa,  o  que indica
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. 3. Recurso por parte da ré e encaminhamento
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente cumpre ressaltar
que esta 2ª CCR tem 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. 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. 5. Entretanto, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP também dispõe que o benefício não se
aplica na hipótese de ser o(a) investigado(a) reincidente ou se houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas. 6. As circunstâncias expostas na denúncia indicam que a ora acusada participou de
uma Associação Criminosa, de modo profissional, para fins de falsificação material e ideológica de
diversos documentos públicos e particulares (documentos de identidade, título de eleitor, certidões
de nascimento, requerimentos de passaporte), o que impede o oferecimento do acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 7. 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). 8. No mesmo sentido, precedentes congêneres da 2a
CCR:  JF/PR/CUR-PET-5023531-61.2022.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  850,  de  27/06/2022;
1.33.008.000132/2022-89, Sessão de Revisão 848, de 09/06/2022. 9. Prosseguimento da ação
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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).

185. Expediente: 1.20.000.000716/2022-82 - Eletrônico Voto: 3812/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO
ART.  334,  §1º,  IV,  DO  CP.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §14,  DO  CPP.  A  EVENTUAL
IMPOSSIBILIDADE  DE  REPARAÇÃO  TOTAL  DO  DANO  NÃO  CONSTITUI  CONDIÇÃO
IMPEDITIVA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ANPP (ART. 28-A, I,  DO CPP). A
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PODE CONSISTIR EM PRESTAÇÃO DE OUTRA NATUREZA (ART.
28-A, IV, DO CPP C/C ART. 45, §2º, DO CP). 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 Inquérito Policial que apura a prática do crime
previsto no art. 334, §1º, IV, do CP. 2. Oficiada acerca de possível interesse na celebração do
acordo com o MPF, nos termos do art. 28-A do CPP, a defesa do ora investigado respondeu ter ele
interesse, contudo, em razão de sua situação socioeconômica (casado, um filho menor de idade e
sem emprego fixo), postulou a dispensa de reparação do dano e de prestação pecuniária. 3. O
Procurador da República oficiante, por sua vez, recusou a oferta de ANPP, considerando que: 'as
circunstâncias  delitivas  militam  em  desfavor  de  uma  presunção  de  baixa  condição
socioeconômica do interessado, a ponto de dispensá-lo de prestação pecuniária e, em especial,
da reparação do dano. Some-se a isso que o Ofício da DPU veio desacompanhado de qualquer
documentação  indicativa  da  baixa  condição  socioeconômica  do  interessado'  Nesse  sentido,
reputo que as condições apresentadas para eventual ANPP são insuficientes para a prevenção e
a reparação do ilícito, consoante exigido pelo caput do art. 28-A do CPP.' 4. Remessa dos autos à
2ª CCR, nos termos do art. 28, §14, do CPP. 5. 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 pré-determinado como requisito para o oferecimento do acordo. 6. Assim, 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 investigado, e, sendo
recusada  a  proposta  pela  defesa,  a  persecução  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, 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.  7.  Ademais,  de
acordo com o art. 28-A, IV, do CPP c/c art. 45, §2º, do CP, a prestação pecuniária pode consistir
em prestação de outra natureza. 8. Necessidade, portanto, de retorno dos autos ao Procurador da
República para consideração do entendimento firmado pela Câmara, bem como (re)análise dos
requisitos exigidos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-
se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de
outro membro para dar continuidade ao feito.

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

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino

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

NÃO PADRÃO

186. Expediente: JF/SC-5018923-02.2022.4.04.7200-
APE - Eletrônico 

Voto: 4025/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. Ação Penal. Crimes contra a vida praticados por Policiais Federais fora das
suas atribuições funcionais. Conflito positivo de competência entre Juiz de Direito e Juiz Federal.
Competência originária do STJ para análise (art. 105, I,  “d”,  da CF/88). Não conhecimento da
remessa.

Deliberação: Após voto do relator, o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino apresentou voto divergente, pelo
não conhecimento da remessa, no qual foi seguido pela Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria,  deliberou pelo não conhecimento da
remessa  com  devolução  dos  autos  ao  juízo  de  origem,  nos  termos  do  Voto-Vencedor  nº
4025/2022 do Dr.  Francisco de Assis Vieira Sanseverino.  Restou vencido o relator, Dr.  Carlos
Frederico Santos.

187. Expediente: JF/SP-5001688-02.2022.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 3951/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  171,  §  3º,  CP.  TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO  LOCAL  DE
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA CONTA BANCÁRIA EM AGÊNCIA
SITUADA  NA  CIDADE  DE  CONCEIÇÃO/PB.  TITULAR  DO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
DOMICILIADO EM SÃO PAULO. ARQUIVAMENTO INDIRETO. PROCURADOR DA REPÚBLICA
REQUEREU DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL MANIFESTOU DISCORDÂNCIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  70,  §  4º,  DO  CPP.  COMPETÊNCIA  DEFINIDA  PELO  LOCAL  DO
DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ATRIBUIÇÃO DA PR-SP PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
Inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato majorado (art.
171,  §  3º,  CP).  1.1.  Consta  de  Boletim  de  Ocorrência  que,  em  abril  de  2021,  pessoa  não
identificada  teria  efetuado  a  transferência  indevida  do  local  de  pagamento  dos  benefícios
previdenciários de titularidade de O.B.B. para conta do Banco Bradesco, em agência situada na
cidade de Conceição/PB. 1.2.  Em 05-05-2021, ao tentar sacar os benefícios de sua conta no
Banco Bradesco em São Paulo,  a  vítima notou que não havia  depósitos.  Em contato  com a
gerência da instituição financeira, foi informada sobre a abertura de duas contas para recebimento
dos benefícios na Paraíba,  nas quais houve o pagamento por  parte  do INSS. Em razão dos
benefícios ainda não terem sido sacados pelos fraudadores, foi possível efetuar o bloqueio das
contas falsas e recuperar o dinheiro. 1.3. Consta do Inquérito Policial,  ainda, outro boletim de
ocorrência em que há relato de constatação por O.B.B. de que, em sua mesma conta no Banco
Bradesco em São Paulo (agência Tatuapé), foi lançado débito futuro para o dia 05-04-2021, no
valor de R$ 28.106,53 do Banco CFS, ligado ao Carrefour, não tendo se efetivado em razão do
bloqueio antecipado. Além disso, constatou que, em 31-03-2021, houve débito no valor de R$
4.987,00, relativo à compra de Tesouro Direto. Ambas as transações não eram de conhecimento
da titular da conta, que nunca as realizou. 1.4. O filho de O.B.B. compareceu à Delegacia para
prestar  depoimento;  informou, em síntese,  o seguinte:  (1)  sua mãe está com 82 anos e não
poderia comparecer em razão da pandemia. (2) O débito relativo à aplicação no Tesouro Direto se
deu através da corretora Ágora e que foi devolvido. (3) Em 05-04-2021, foi criada uma conta no
site meu.inss.gov.br, sem o conhecimento de sua genitora, e que foram transferidos os benefícios
previdenciários para a Paraíba, sendo vinculados à agência do INSS do Município de Itaporanga-
PB. (4) Em 10-05-2021, conseguiu trocar a senha. (5) Em 11-05-2021 conseguiu o retorno dos
benefícios para São Paulo. (6) No dia 14-05-2021, informa que os golpistas trocaram a senha
novamente e que o declarante conseguiu trocar a senha mais uma vez, em 17-05-21. (7) Sua
genitora tem sido vítima de sucessivas tentativas de fraudes em sua conta para recebimento do
INSS. 1.5. Oficiado, o Banco Bradesco informou que foram localizadas duas contas benefícios em
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nome de O.B.B.; ambas foram abertas no dia 19-04-2021, contas estas geradas pelo INSS, razão
pela qual não possuem documentação que instruiu a abertura das contas,  que se encontram
inativas.  1.6.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  ao  Juízo  Federal  o  declínio  de
competência em favor da Seção Judiciária da Paraíba, conforme os seguintes fundamentos: (I)
não houve transferência de valores entre contas-correntes, o que atrairia a incidência do § 4º, do
artigo  70 do Código de Processo  Penal;  (II)  houve  transferência  do local  de pagamento  dos
benefícios previdenciários que, apesar de ter se dado mediante requerimento eletrônico junto ao
site meu.inss.gov.br, foi efetuado com um número de telefone celular daquele Estado; (III) o último
ato de execução, de fato, ocorreu com o depósito por parte do INSS de Itaporanga-PB nas contas-
benefícios  abertas  de  forma  on-line  naquele  Estado.  1.7.  O  Juízo  Federal  manifestou
discordância, conforme os seguintes fundamentos: (I) há indícios de várias fraudes cometidas em
desfavor da vítima O.B.B., que reside no Município de São Paulo/SP, em especial no que se refere
à aplicação no tesouro direto e compra na empresa Carrefour; (II) as fraudes não se esgotam
somente quanto à transferência dos benefícios do INSS para Paraíba; se assim fosse e se o INSS
já tivesse resguardado a segurada, o Juízo concordaria com o posicionamento da autoridade
policial, ratificado pelo MPF; (III) no entanto, verifica-se que os crimes supostamente praticados
têm abrangência  maior;  revelam-se  vários  fatos  que  configuram crime  em tese  e  em que  a
segurada é vítima, sendo que o INSS seria vítima em relação a um deles também; (IV) portanto,
considerando as múltiplas fraudes em relação a O.B.B., inclusive que as investigações poderiam
apurar  a  existência  de mais fatos praticados em seu desfavor  que possam configurar  crime,
entendeu pela aplicação do art. 70, § 4º do CPP, incluído pela Lei 14.155/2021, o qual prevê que a
competência deve ser definida pelo domicílio da vítima, no intuito de facilitar a preservação de
seus direitos, com acompanhamento da investigação e eventual ação penal.  2.  Remessa dos
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 2.1. Em que pesem os
respeitáveis fundamentos apresentados pelo Procurador da República oficiante, a atribuição para
a persecução penal é da Procuradoria da República em São Paulo. 2.2. De um lado, não houve,
numa perspectiva estritamente técnica, transferência de valores entre contas-correntes. Por outro
lado, os depósitos (pagamentos) dos benefícios previdenciários ocorreram em contas-correntes
diversas da conta-corrente da vítima. Pode-se afirmar que ocorreu a tentativa de transferência de
valores, para fins de aplicação do art. 70, § 4º, do CPP. 2.3. Além disso, a vítima, idosa (82 anos),
é domiciliada em São Paulo, o que reforça a indicação de que a persecução penal aconteça no
âmbito da PR-SP. 2.4. Assim, a despeito de haver controvérsia quanto ao local da consumação do
crime, mostra-se adequado, diante das particularidades da ação criminosa, com fundamento no
art. 70, § 4º, do CPP, que a persecução penal tenha continuidade no âmbito da PR-SP. 3. Cabe,
no momento, fixar atribuição da PR-SP para a persecução penal.

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

188. Expediente: JF-MBA-0000241-13.2018.4.01.3901-
IP - Eletrônico 

Voto: 3990/2022 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. NEGOCIAÇÃO DE LOTES EM ASSENTAMENTO DO INCRA. SUPOSTA
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO INCRA. MPF: AUSÊNCIA DE CRIME. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. REVISÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar supostos crimes de estelionato (CP, art. 171,
§ 2º, inciso I) e corrupção passiva (CP, art. 317), em razão da suposta venda de três lotes de terra,
localizadas  no  Projeto  de  Assentamento  Paulo  Fonteles,  pelo  servidor  do  INCRA V.S.M,  do
Município de São Domingos do Araguaia/PA. 1.1 A investigação teve início a partir do registro de
boletim de ocorrência no ano de 2014, na qual L.F.L., trabalhador rural, relata sofrer ameaçar por
parte J.F.; ao ser ouvido pela autoridade policial, J.F. relatou que seria ocupante de 04 (quatro)
lotes rurais no Projeto de Assentamento Paulo Fonteles; esclareceu ter adquirido três lotes dos
nacionais E.Z., O., e R.; o 4º lote teria sido adquirido no ano de 2013 da sogra de V.S.M., que
seria servidor do INCRA; os lotes teriam sido adquiridos pelo valor total de R$ 70.000,00, mas o
lote da sogra de V.S.M. teria sido pago em cabeças de gado, no valor de R$ 20.000,00. Dessa
forma,  diante  da  notÍcia  de  negociação  irregular  de  lotes  provenientes  de  assentamento  do
INCRA,  e  suposto  envolvimento  de  servidor  do  INCRA,  instaurou-se  o  presente  IPL.  1.2

118/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

Inicialmente, a Procuradora oficiante promoveu o arquivamento parcial da investigação quanto
aos fatos relativos a negociação de lotes entre assentados, sob o entendimento da atipicidade da
conduta investigada. 1.3 O Juiz Federal  manifestou discordância,  entendendo haver crime de
estelionato majorado, em virtude da fraude perpetrada contra os interesses do INCRA. 1.4 A 2ª
CCR, na 734ª Sessão Ordinária de 11-02-2019, deliberou pela insistência do arquivamento nos
seguintes  termos:  Inquérito  policial.  Supostos  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §2º,  I)  e
corrupção passiva  (CP,  art.  317).  Representação  dando conta  de  celeuma criada  a partir  de
negociação de  lotes  entre  particulares,  em assentamento do  INCRA,  na qual,  ainda,  narra  o
suposto envolvimento de servidor da referida autarquia federal na venda irregular de tais imóveis.
MPF: promoção parcial de arquivamento quanto aos fatos relativos a negociação de lotes entre
assentados, sob o entendimento da atipicidade da conduta investigada, não configurando crime
de estelionato em virtude da ausência de indícios de fraude ou documentos falsos na negociação,
tratando-se de ilícito civil  que autoriza a rescisão do contrato de concessão de uso celebrado
entre o INCRA e o beneficiário da reforma agrária. Discordância do magistrado entendo haver
crime de estelionato majorado, em virtude da fraude perpetrada contra os interesses do INCRA,
qual seja a reforma agrária. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. De fato, não
havendo indícios da prática de estelionato entre particulares, não há que falar em conduta típica,
haja vista não haver interesse direto da autarquia federal no caso, que continua proprietária do
imóvel, não havendo lesão ao seu patrimônio. Em caso semelhante, esta 2ª CCR assim entendeu
'Não obstante a ocupação de lote pertencente à União e destinados ao Programa de Reforma
Agrária, forçoso é reconhecer que a conduta perpetrada pelo representado e o antigo ocupante
não constitui  infração  penal.  Trata-se  de  negócio  jurídico  nulo  ou  anulável,  sem repercussão
jurídico-penal, a ser resolvido segundo a legislação civil. No caso dos autos, em se tratando de
mera cessão de posse, negócio puramente obrigacional -  sem nenhuma aptidão para levar  à
transmissão do domínio, não cabe a afirmativa de que houve a venda indevida de terras da União,
nem, por via de consequência, uma eventual classificação da conduta prevista no § 1º, I do art.
171 do Código Penal. Ademais, apenas a cessão dos direitos de posse, também não há que se
falar  em estelionato  majorado,  pois  ao  permitir  a  posse  dos  lotes,  o  investigado  não  obteve
nenhuma vantagem ilícita, pois, mesmo em se tratando de terras públicas, a posse constitui um
fato/direito  autônomo,  com  valor  econômico  e  que  pode  ser  objeto  de  negócios  jurídicos
obrigacionais. O cedente não fez uso de nenhum meio fraudulento, nem manteve o cessionário
em erro, visto que todos tinham plena ciência de que o objeto dos negócios jurídicos realizados
restringia-se à posse do imóvel, não havendo, ainda, que se falar em qualquer prejuízo à União,
que não teve nenhuma alienação indevida de suas terras. Ocorreu apenas a fruição do direito de
posse por interposta pessoa, negócio que não corresponde a nenhum dos núcleos do crime de
estelionato" (NF 1.20.000.001560/2015-28, Brasilino Pereira dos Santos, unânime, Sessão nº 640
de 04/04/2016). Precedente STJ em caso análogo: (CC 121.147/PR, Rel. Min. Marilza Maynard
(Desembargadora  convocada  do  TJ/SE),  TERCEIRA  SEÇÃO,  13/03/2014).  Atipicidade  da
conduta. Insistência no arquivamento. 1.5 As investigações prosseguiram para apurar a suposta
possibilidade de intermediação de negociação de lotes vinculados à Reforma Agrária por V.S.M.,
servidor público do Incra; a autoridade policial opinou pelo arquivamento do inquérito, em razão da
ausência de elementos que apontem que V.S.M. se valeu da condição de servidor público para
intermediar  a  venda/aquisição  de  lotes,  tampouco,  que  ele  tenha  utilizado  de  algum  meio
fraudulento na aquisição/venda dos lotes por sua sogra. 1.6 O MPF, acolhendo o entendimento da
autoridade policial, promoveu o arquivamento em relação a conduta remanescente; aduziu, ainda,
que  não  restou  demonstrado  que  V.S.M.  tenha  se  utilizado  de  algum  meio  fraudulento  na
aquisição/venda dos lotes por sua sogra, bem como que tenha obtido, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo à União, o que poderia caracterizar crime de estelionato majorado.
1.6  O  Juiz  Federal  manifestou  discordância;  reproduziu  o  entendimento  manifestado
anteriormente, no sentido de existir fraude perpetrada contra os interesses do INCRA, qual seja a
reforma agrária; além disso entendeu que, ao menos em tese, o investigado V.S.M. teria atuado,
pelo menos, como partícipe (art. 29, CP) do crime previsto no art. 171, §3º, CP. 2. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 3. Não se verifica dos autos elementos que indiquem
que V.S.M. tenha se valido da condição de servidor do INCRA para comercializar lotes; do que se
apurou, V.S.M. atuou em sua esfera pessoal, prestando assistência a sua sogra, real proprietária
do imóvel. Interessante mencionar o relatório da autoridade policial na qual traz o esclarecimento
do investigado, que em oitiva declarou o seguinte: "não intermediava venda de lotes para terceiros
a fim de obter algum proveito econômico. Afirma que apenas ajudou sua sogra, Sra. S.M.S., na

119/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

compra e venda de lotes, porém, sem se valer de sua atuação como servidor público, e sim, com
o objetivo de ajudá-la, não obtendo qualquer proveito financeiro para si. A procuração outorgada à
sua pessoa, foi específica para poderes escriturários, no intuito de ajudar sua sogra, e não obteve
qualquer proveito financeiro para o desiderato." 3.1 De fato, a cessão da posse por beneficiário da
reforma agrária a terceiros configura ilícito administrativo, com repercussões previstas na Política
Nacional  de  Reforma  Agrária;  não  configura  crime.  Precedente  2ª  CCR:  NF
1.35.000.001327/2020-80; 803ª Sessão de Revisão; 22-03-2021; Relator: Alexandre Camanho de
Assis. Não havendo crime cometido pela sogra de V.S.M., proprietária do imóvel negociado, com
mais razão não se verifica a ocorrência de crime por parte de V.S.M. 3.2 Atipicidade da conduta.
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).

189. Expediente: JF/PR/CAS-5006599-
80.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3976/2022 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 10-12-2021, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros, a Polícia Rodoviária Federal  encontrou, em posse de D.V.S.,  mercadorias de
origem estrangeira sem comprovação de regularidade fiscal [12 unidades de vinho Gran Enemigo
Agrelo, 10 unidades de luva supermax, 1 unidade de mala de viagem]. Mercadorias avaliadas em
R$ 8.818,04. Tributos iludidos: R$ 4.409,02. 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 a investigada
registra 8 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.

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

190. Expediente: JF/PR/CAS-5006619-
71.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3975/2022 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 15-02-2022, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros,  a Receita  Federal  do Brasil  encontrou,  em posse de T.S.C.,  mercadorias de
origem  estrangeira  desprovidas  de  documentação  comprobatória  da  regular  importação  [03
unidades roteador, 02 unidades de adaptador bluetooth, 02 unidades de modem, 01 unidade de
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placa-mãe, 05 unidades de controle de videogame, 06 unidades de carregador de bateria, 10
unidades  de  perfume,  etc.].  Mercadorias  avaliadas  em  R$  10.892,65.  Tributos  iludidos:  R$
5.446,33. 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  a  investigada  registra  02  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.

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

191. Expediente: JF/PR/CAS-5006695-
95.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3936/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada 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  11-09-2021,  por  volta  das  23:15  h,  no  pedágio  na  cidade  de  Corbélia/PR,
mercadorias com indícios de irregularidades,  de propriedade da representada M. da L.  A.,  as
quais eram transportadas em um ônibus e desacompanhadas de documentação fiscal: brinquedos
diversos, brinquedo antistress, teclado musical (total de 381 itens). As mercadorias apreendidas
somaram um total  de R$ 4.363,99;  os  impostos  iludidos  (II  +  IPI)  totalizaram o valor  de  R$
2.182,00. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 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. 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 outra autuação (R$ 5.846,63, valor das mercadorias;
quantidade  e  qualidade  que  também evidenciam finalidade  comercial)  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
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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).

192. Expediente: JF/PR/CAS-5006696-
80.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3739/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  do  Ministério  Público,  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho (art. 334 do CP). No dia 09-02-2022, em fiscalização de auditores da Receita Federal
na área urbana de Cascavel/PR, foram apreendidos 17 celulares XIAOMI de 128GB; 13 celulares
XIAMOI de 64GB; 04 celulares XIAOMI de 32 GB; 02 celulares XIAOMI de 256GB; 2 celulares
Blue Tank II; 07 perfumes; 12 garrafas de vinho; 5 solid stata drive; 2 placas mães; 1 mouse; 1
CPU; 3 fones de ouvido; 3 smartwatch; 1 repetidor de Wi-fi; 1 acess box para TV; 1 roteador; 23
tomadas. As mercadorias pertenciam à S.F.B. T.. e somaram um total de R$ 39.640,09. Tributos
iludidos no valor de R$19.820,05. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com base na insignificância, sob o fundamento de que a soma dos tributos iludidos não ultrapassa
R$ 20.000,00. 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 n. 75/1993. De um lado, a somatória do valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido
como parâmetro  para aferição da insignificância (R$ 20.000,00);  de outro  lado,  tem-se que a
reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, a
investigada tem outra autuação fiscal  ocorrida em 05-05-2021, 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, na parte da ressalva: '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)'. Retorno dos autos à origem para
prosseguir na persecução penal, 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

193. Expediente: JF/PR/CAS-5006698-
50.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3974/2022 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 15-02-2022, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros,  a Receita Federal  do Brasil  encontrou,  em posse de H.H.L.,  mercadorias de
origem  estrangeira  sem  comprovação  de  regularidade  fiscal  [12  unidades  de  vinho  Catena
Zapata, 48 unidades de rímel, 8 unidades de perfume, 2 unidades de controle de videogame, etc.].
Mercadorias  avaliadas  em  R$  8.206,59.  Tributos  iludidos:  R$  4.103.30.  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
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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 2 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.

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

194. Expediente: JF/PR/CAS-5006699-
35.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3955/2022 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 15-02-2022, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros,  a Receita  Federal  do Brasil  encontrou,  em posse de R.F.S.,  mercadorias de
origem estrangeira  sem  comprovação  de  regularidade  fiscal  [20  unidades  de  smartphone,  7
unidades de perfume, 2 unidades de receptor de satélite, etc.].  Mercadorias avaliadas em R$
38.066,00.  Tributos  iludidos:  R$  19.033,00.  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 11
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.

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

195. Expediente: JF/PR/CAS-5006723-
63.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3937/2022 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
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possível ocorrência de fato, qualificado como crime de descaminho (CP, art. 334), a saber: no dia
11-09-2021, fiscais da Receita Federal abordaram um ônibus de turismo, no qual encontraram
grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira e desacompanhadas de documentação
fiscal:  hoverboard,  patinete,  skate,  brinquedos,  roupas  íntimas  femininas,  molinete,  carretilha,
linhas de pesca, isca artificial, varas de pesca (total de cerca de 1.500 itens). As mercadorias
apreendidas somaram um total de R$ 30.599,30; os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o valor
de R$ 15.299,65. 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 02 (duas) 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).

196. Expediente: JF/PR/CAS-5006743-
54.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3926/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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 28-07-2021, no posto de fiscalização da PRF em Cascavel/PR, na posse de
20  (vinte)  maços  de  cigarros  e  25  (vinte  e  cinco)  itens  diversos  de  eletrônicos  e  celulares
(smartphone, conversor de TV, roteador, câmera de ré veicular, rádio toca CD para automóvel), de
origem  estrangeira,  sem  documentação  comprobatória  de  regular  introdução  em  território
nacional. Mercadorias avaliadas em R$ 6.379,28 e impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$
3.189,64. 1.2 O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com os seguintes
fundamentos: (i) aplicação do Enunciado 90 da 2ª CCR, em razão da apreensão de 20 maços de
cigarros; (ii) quanto ao crime de descaminho pela apreensão de 25 (vinte e cinco) itens diversos
de eletrônicos e celulares, os tributos elididos em valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
considerando o II  e IPI,  permitem 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 anteriores 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 3 (três) outros procedimentos administrativos
instaurados (R$ 8.066,76; R$ 4.550,40; R$ 4.583,53 - valor das mercadorias apreendidas) nos
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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
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).

197. Expediente: JF/PR/CAS-5006786-
88.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4002/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal,  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho  (art.  334  do  CP).  No  dia  07-10-2021,  em  fiscalização  de  Policiais  Rodoviários
Federais em Catanduva/PR, abordaram o veículo Chevrolet/Prisma, que conduzia J. M. O. Em
vistoria, os policias apreenderam na posse de J. M. O (i) 10 câmeras Gopro; 06 IPAD 64Gb. As
mercadorias somaram um total de R$ 32.507,16. Tributos iludidos no valor de R$ 16.253,58. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na insignificância, sob o
fundamento de que a soma dos tributos iludidos não ultrapassa R$ 20.000,00. O Juiz 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 n. 75/1993. De um lado, a
somatória do valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da
insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  penal.  No  caso,  o  investigado  tem outras  autuações
fiscais, ocorridas em 02-02-2021; 14-07-2021; 24-05-2021; 03-01-2020; 03-07-2019; 16-02-2019;
03-12-201; 17-05-2018; 02-10-2017, 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, na parte da ressalva: '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
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Coordenação, de 07.05.2018)'. Retorno dos autos à origem para prosseguir na persecução penal,
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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

198. Expediente: JF/PR/CAS-5006795-
50.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3938/2022 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
17-029-2022, fiscais da Receita Federal abordaram um ônibus de turismo, no qual encontraram
grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira e desacompanhadas de documentação
fiscal:  roteadores,  pendrives,  cartão  de  memória,  HD  externo,  receptor  de  satélite,  meias,
jaquetas, tinta para cabelo (total de 241 itens). As mercadorias apreendidas somaram um total de
R$ 7.801,55; os impostos iludidos (II + IPI) totalizaram o valor de R$ 3.900,78. 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 07 (sete) 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).

199. Expediente: JF/PR/CAS-5006929-
77.2022.4.04.7005-RPCR - Eletrônico

Voto: 3953/2022 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 17-02-2022, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros, a Receita Federal do Brasil encontrou, em posse de H.A.P. [H.A.R.], mercadorias
de origem estrangeira sem comprovação de regularidade fiscal [60 unidades de pen drive, 10
unidades  de  cartão  de  memória,  12  unidades  de  perfume,  6  unidades  de  roteador,  etc.].
Mercadorias  avaliadas  em  R$  6.647,48.  Tributos  iludidos:  R$  3.323,74.  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
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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 a investigada registra 5 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.

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

200. Expediente: JF/PR/CAS-5007528-
16.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3952/2022 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 01-02-2022, durante operação de fiscalização em ônibus de transporte
de passageiros,  a Receita  Federal  do Brasil  encontrou,  em posse de M.L.P.,  mercadorias de
origem estrangeira  sem  comprovação  de  regularidade  fiscal  [2  unidades  de  smartphone,  15
unidades de HD seagate, 16 unidades de perfume, 4 unidades de máquina de cortar cabelo, etc.].
Mercadorias  avaliadas  em  R$  7.534,62.  Tributos  iludidos:  R$  3.767,31.  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. 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 a investigada registra 2 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.

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

201. Expediente: JF/PR/CAS-5010226-
29.2021.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 3740/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art.  334 do
CP). No dia 17-02-2021, em fiscalização de auditores da Receita Federal em Joaçaba/SC, foram
apreendidos 2 skates; 10 fones de ouvido; 7 celulares, 1 cinebox; 1 HD, 4 solid state drive; 1 placa
mãe, 3 câmera HD; 5 roteadores; 5 receptores de midia, 1 cooler, 13 baterias de celular; 1 antena
parabólica;  1  chaveiro  laser;  110  conectores  de  fibra  ótica;  2  antenas;  6  cabos  coaxiais;  1
essência/tabaco para narguilé; 3 switch TP; 100 plugues, 5 blusas, 34 meias, 13 peças de circuito
de  celular;  1  capa  de  celular;  16  telas  para  celular;  4  capas  de  parte  traseira  do  celular,  1
carregador de celular. As mercadorias pertenciam à A. G. S. e somaram um total de R$ 12.404,13.
Tributos iludidos no valor de R$10.544,12 (valor acrescido da multa). O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base na insignificância, sob o fundamento de que a soma
dos tributos iludidos não ultrapassa R$ 20.000,00. 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 n. 75/1993. De um lado, a somatória do valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00);
de outro  lado,  tem-se que a reiteração da conduta ilícita  impede a aplicação do princípio  da
insignificância penal. No caso, o investigado tem outras 13 (treze) autuações fiscais,só no ano de
2021  foram  6  autuações,  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, na parte da ressalva: '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)'. Retorno dos autos à origem para prosseguir na persecução penal,
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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

202. Expediente: JF/PR/CUR-5032040-
78.2022.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3960/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. ABERTURA
DE  ENCOMENDA.  DECISÃO  DO  STF  QUE  NÃO  TRANSITOU  EM  JULGADO  SENDO,
PORTANTO,  PASSÍVEL  DE  RECURSO  E  MODIFICAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS
PROCEDIMENTOS  CONTRA  O  AUTUADO.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA À HIPÓTESE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de
inquérito policial instaurado para apuração de possível prática do crime de descaminho. (CP, art.
334).  1.1  Consta  dos  autos  que,  em  04-11-2021,  a  pessoa  de  R.M.P.L.,  domiciliado  em
Curitiba/PR,  foi  autuada pela  Alfândega da  Receita  Federal  do  Brasil  em Curitiba/PR por  ter
introduzido  mercadoria  estrangeira  (01  uma  filmadora  SONY  HXR-MC88  sem  caixa)  sem  o
recolhimento dos tributos devidos, após fiscalização no depósito de transportadora localizada em
Curitiba/PR.  Mercadoria  avaliada  em  R$  6.800,64.  Tributos  iludidos:  R$  3.400,32.  1.2  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base nos seguintes
argumentos:  (a)  houve  ilicitude  na  produção  da  referida  prova  que  descortinou  o  delito  de
descaminho no caso concreto, conforme recente entendimento do Plenário do STF, no Recurso
Extraordinário  nº  1.116.949/PR,  com  repercussão  geral,  que  fixou  a  seguinte  tese:  'Sem
autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de
carta, telegrama, pacote ou meio análogo'; (b) cabimento do princípio da intervenção mínima (ou
da subsidiariedade),  que preconiza a aplicação do Direito Penal em ultima ratio.  1.3 O Juízo
Federal manifestou discordância em razão da existência de autuações anteriores; mencionou que
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o investigado outras 3 apreensões nos últimos cinco anos, totalizando, somado a esta apreensão,
o valor de R$ 225.497,76 em mercadorias descaminhadas, resultando em cerca de R$ 116.149,20
em tributos elididos. 2. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Os autos
foram remetidos à 2ª CCR. 3. Preliminarmente, cabe mencionar que, conforme se verifica dos
precedentes  da  2ª  Câmara  em situações  análogas,  a  2ª  CCR  possui  entendimento  firmado
ressaltando que o Recurso Extraordinário nº 1.116.949 está concluso ao Relator para o acórdão,
Ministro Luiz Edson Fachin, desde o dia 14-09-2020, sendo certo que a decisão proferida em
17/08/2020 ainda não transitou em julgado. Em 09/10/2020, houve oposição de embargos de
declaração pelo Procurador-Geral da República no referido RE, sendo portanto a decisão passível
de  modificação,  o  que  torna  injustificável  o  arquivamento  pelas  razões  expendidas  pelo
Procurador  da  República  oficiante.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Procedimentos  n°s
1.32.000.000877/2020-93,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  792,  de  14/12/2020;
1.32.000.000741/2020-83,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  790,  de  23/11/2020;
1.32.000.000733/2020-37,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  786,  de  19/10/2020;
1.32.000.000784/2020-69, julgado na Sessão de Revisão n° 786, de 19/10/2020. 3.1 Com relação
ao crime de  descaminho,  tem-se  que,  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 outras 03 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.  3.2  Além  disso,  como  bem
destacado pelo Juiz Federal,  a soma dos tributos iludidos nas autuações fiscais mostra-se de
grande  monta  (R$  225.497,76).  Inaplicabilidade  do  princípio  da  insignificância.  Aplicação  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. 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).

203. Expediente: JF/PR/FOZ-5013250-
40.2022.4.04.7002-PIMP - Eletrônico 

Voto: 3957/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  FOZ
DO IGUAÇU

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

Ementa: Trata-se de inquérito  policial,  instaurado a partir  de Representação Fiscal  para Fins Penais  -
RFFP, a qual noticia possível crime de contrabando de cigarros. Segundo consta, no dia 20-02-
2021,  em fiscalização  de  rotina  realizada  na  Ponte  da  Amizade,  equipe  da  Receita  Federal
efetuou  a  abordagem da  investigada,  ocasião  em que localizou  750  maços de cigarros  sem
comprovação  de  sua  regular  internacionalização  no  país.  As  mercadorias  apreendidas  foram
avaliadas  em  R$  3.750,00  e  os  tributos  iludidos  alcançam  o  montante  de  R$  2.775,00.  O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. O Juiz
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. No
caso, embora a quantidade de maços (750 maços) fique aquém daquela tida como parâmetro
para aferição da insignificância da ação delituosa (1.000 maços),  tem-se que a reiteração da
conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Consta dos autos documentação oriunda da
Receita Federal na qual constam 53 registros lavrados em desfavor da investigada somente no
período compreendido entre 18-03-2016 a 18-03-2021. Demonstração de habitualidade delitiva;
não cabe aplicar o princípio da insignificância ao crime de contrabando. 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
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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: JF/PR/GUAI-5002457-
94.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4001/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal, instaurado para apuração de possível prática do
crime de descaminho (art. 334 do CP). Consta dos autos que, em 15-06-2021, em Cuiabá/MT, em
fiscalização  da  equipe  da  Receita  Federal,  foi  retido  01  celular  XIAOMI,  note  9,  128  Gb.  A
mercadoria no valor de R$ 862,02, era transportada pela empresa C. T. Ltda, acompanhada da
nota fiscal emitida pela empresa C. O., com sede no município de Marechal Cândido Rondon/PR.
A Receita  Federal,  após  consulta  sobre  a  regularidade  da  nota  fiscal  que  acompanhava  a
mercadoria, exarou o seguinte apontamento: '(...) existem empresas que, apesar de cumprirem as
formalidades de emissão de Nota Fiscal, o fazem apenas para acobertar uma operação ilegal de
comercialização de mercadoria estrangeira. São as chamadas 'noteiras', ou seja, emitem Nota
Fiscal de saída sem que tenham entradas regulares de mercadorias, ou ainda, possuem poucas
entradas e muitas saídas,  caracterizando 'saídas a  descoberto'.  No caso em tela,  através de
consultas às notas fiscais eletrônicas pelo Sistema Público de Escrituração Digital verificou-se que
no período entre 01/01/2020 e 14/12/2021 as entradas de mercadorias na empresa emitente da
NF somaram R$ 83.644,82, enquanto as saídas totalizaram R$ 5.295.670,89, o que equivale a
uma absurda margem de lucro bruto de 6.231%. Essa enorme discrepância entre saídas e as
entradas de mercadorias na empresa emissora da Nota Fiscal e/ou remetente da mercadoria,
indica a introdução irregular no País, das mercadorias retidas.(...)'  Tributos iludidos: R$ 750,07
(acrescido da multa). A Procuradora 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. Ressalvou, ainda, que
o sócio proprietário da empresa que emitiu a nota fiscal,  responde três ações penais naquele
Juízo. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). De um lado, o valor dos tributos
iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00);
de outro  lado,  tem-se que a reiteração da conduta ilícita  impede a aplicação do princípio  da
insignificância  penal.  No caso,  observa-se que a empresa que emitiu  a nota  fiscal  possui  04
autuações pretéritas, ocorridas em 2019 e 2021. Ademais, como consignado no Auto de Infração
da Receita Federal, há indícios de que a empresa que emitiu a nota fiscal, adota essa prática de
emissão de notas para acobertar transações ilícitas, na tentativa de aparentar a legalidade na
introdução de mercadoria estrangeira, sem o devido recolhimento do tributo. Noutro giro, o Juízo
Federal acrescentou que o sócio proprietário da empresa responde três ações penais em curso
naquele juízo. Assim, as autuações fiscais posteriores e os fatos consignados, impedem que o
acontecimento seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos
tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da
nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, na parte da ressalva: 'Aplica-se o princípio da
insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito
devido  à  Fazenda Pública  decorrente  da conduta  formalmente  típica  não  seja  superior  a  R$
20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até
5  (cinco)  anos.  (150ª  Sessão  de  Coordenação,  de  07.05.2018)'.  Não  homologação  do
arquivamento  e  devolução dos autos  ao ofício  originário  para atuar  no  caso,  facultando-se à
Procuradora  da  República  oficiante,  se  assim  entender,  que,  com  fundamento  em  sua
independência  funcional,  requeira  a  designação  de  outro  membro  para  tanto,  nos  termos  do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

205. Expediente: JF/PR/GUAI-5002507- Voto: 3742/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
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23.2022.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  do  Ministério  Público  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho (art. 334 do CP). No dia 01-02-2020, em fiscalização de auditores da Receita Federal
na BR272, foram apreendidos 05 celulares XIAOMI de 128GB; 2 celulares XIAMOI de 64GB; 2
celulares XIAOMI de 16 GB; 3 videogame Xbox; 10 controles para Xbox e 2 receptores de TV a
cabo.  As  mercadorias pertenciam à A.  H.  B.  e  somaram um total  de R$ 14.046,67.  Tributos
iludidos no valor de R$15.671,65 (valor acrescido da multa). O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento com base na insignificância, sob o fundamento de que a soma dos
tributos iludidos não ultrapassa R$ 20.000,00. O Juiz 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 n. 75/1993. De um lado, a somatória do valor dos tributos iludidos
está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro
lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância
penal. No caso, o investigado tem outras autuações fiscais, (Auto de Infração com Apreensão de
Mercadoria  nº  10142.720526/2020-34  e  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  nº
10142.720851/2020-63, 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, na parte da ressalva: '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)'. Retorno dos autos à origem para prosseguir na persecução penal,
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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

206. Expediente: JF/PR/MGA-5010636-
59.2022.4.04.7003-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3741/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  do  Ministério  Público  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho (art. 334 do CP). No dia 18-01-2022, em fiscalização de auditores da Receita Federal
no  Município  de  Santo  Inácio/PR,  foram apreendidos  01  monitor  de  video;  1  placa  mãe;  25
roteadores; 2 rádios amadores e 5 teclados para computador. As mercadorias pertenciam à L. L.
A.  S  e  somaram  um total  de  R$  6.940,25.  Tributos  iludidos  no  valor  de  R$5.341,39  (valor
acrescido da multa). O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na
insignificância,  sob  o  fundamento  de  que  a  soma  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassa  R$
20.000,00. O Juízo Federal manifestou discordância, por considerar prematuro o arquivamento,
em razão da ausência de informações sobre autuações anteriores em relação ao investigado, o
que poderia confirmar ou não a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV,
da LC n. 75/1993. Conforme bem ressalvado pelo Juízo Federal, a reiteração da conduta ilícita
impede a aplicação do princípio da insignificância penal no crime de descaminho, ainda que a
soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Neste sentido, destaco a parte da ressalva 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)'. Assim, como não há nos autos informações da Receita Federal
sobre autuações anteriores do investigado, o arquivamento é prematuro, pois não é possível aferir
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se houve reiteração da conduta.  Retorno dos autos à origem para prosseguir  na persecução
penal,  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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

207. Expediente: JF/PR/MGA-5010642-
66.2022.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 3958/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho
(art.  334 do CP) por parte de V.R. Consta que, em 04-11-2021, servidores da receita federal,
durante  operação de fiscalização  em frente  ao Posto de Polícia  Rodoviária  Estadual/PRE no
município de Floresta/PR, abordou o veículo van de turismo, automóvel de passeio, de marca
Renault/Sandeiro,  de  cor  branca,  e  ao  vistoriá-lo,  constatou  a  existência  de  mercadorias  de
origem  e/ou  procedência  estrangeira  introduzidas  no  país  irregularmente  (66  eletrônicos  e
componentes de informática); mercadorias avaliadas em R$ 9.739,06, resultando um valor de R$
3.462,52 de tributos federais sonegados. O MPF promoveu o arquivamento dos autos com base
na  aplicação  do  princípio  da  insignificância;  ressaltou  que  'não  foram  verificadas  outras
apreensões  em nome  do  autuado  nos  últimos  cinco  anos,  conforme  documento  da  Receita
Federal juntado às fls. 18.'. O Juiz Federal discordou do arquivamento pelos seguintes motivos:
'considero  precipitado  o  pedido  de  arquivamento  dos  autos  pelo  princípio  da  insignificância
quando  nem  ao  menos  se  tem  juntado  aos  autos  extrato  de  consulta  de  apreensões  por
autuado(a),  eventualmente existentes perante o sistema disponível  pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Tal consulta, poderia confirmar, ou não, a habitualidade da conduta, bem como
somatório  dos tributos iludidos.'  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, na linha da fundamentação
apresentada pelo Procurador da República oficiante, verifica-se dos autos juntada de documentos
provenientes da Receita Federal; nessa documentação, fora a identificação do auto de infração
relativo a estes autos, não há menção de outros procedimentos contra o investigado. 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)'. 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).

208. Expediente: JF/SP-0000737-64.2020.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 3743/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: RECURSO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL.  VAZAMENTO  DE  INFORMAÇÕES  CONFIDENCIAIS  DA  OPERAÇÃO
SATIAGRAHA. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REMESSA DOS
AUTOS À 5 CCR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE SUA ATRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de inquérito
policial, instaurado a partir de representação de D. F, o qual noticia que, no dia 07-08-2011 um
grupo  de  hacker  invadiu  os  sistemas  da  Polícia  Federal  e  divulgou  documentos  sigilosos
referentes à Operação Satiagraha no Twitter (Luizsec) e no site http://satiagrahaleakes.org. 1.2.
Os fatos se enquadram nos tipos previstos no art. 153, § 1º-A e art. 325, § 1º, incisos I e II do CP.
1.3. As diligências realizadas chegaram aos IPs dos possíveis autores dos crimes. Ouvidos nos
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autos, negaram envolvimento com os fatos investigados. 1.4. O Relatório Técnico acostado aos
autos  concluiu  que  não  houve  invasão  aos  sistemas  da  Polícia  Federal.  1.5.  O  Procurador
oficiante na PR/SP promoveu o arquivamento do feito pelos seguintes fundamentos: (i) em relação
ao crime previsto no art. 153, § 1º-A do CP, a pretensão punitiva está prescrita; (ii) em relação ao
crime do art. 325, § 1º, I e II do CP, não há nos autos indícios de que algum servidor público
federal tenha divulgado documentos sigilosos da Operação Satiagraha. Por outro lado, 'as oitivas
realizadas  demonstram  que  os  reais  suspeitos  se  utilizaram de  artifícios  para  se  manterem
ocultos, com a utilização de Ips falsos ou a invasão de um computador para a partir dele realizar
acessos  indevidos.'  1.6.  Os  autos  foram  remetidos  à  2ª  CCR.  Em 20-06-2022,  por  decisão
monocrática, homologuei o arquivamento com fundamento no Enunciado nº 92 desta 2ª CCR, em
face da prescrição da pretensão punitiva em reação ao crime previsto no art. 153, § 1º-A do CP.
1.7.  Os  autos  retornaram  à  origem.  O  noticiante  D.F.,  na  qualidade  de  vítima  dos  fatos
investigados, protocolou pedido de reconsideração parcial da decisão monocrática da 2ª CCR que
homologou o arquivamento das investigações. O peticionante impugna a decisão no que se refere
à suposta prática do crime previsto no art. 325, § 2º do CP, o qual não se encontra prescrito.
Apresentou os seguintes argumentos:  (i)  na qualidade de vítima, o peticionante sofreu com a
divulgação midiática das notícias da operação Satiagraha, uma vez que estava sendo investigado;
(ii)  a  credibilidade  do  peticionante  no  mercado  financeiro  foi  abalada  com a  divulgação  das
notícias da operação na mídia; (iii) há elementos de que as informações divulgadas pela mídia
'partiram dos próprios funcionários do Departamento de Polícia Federal', como o Relatório Técnico
do Perito Criminal Federal: 'a) se foi detectado acesso indevido aos sistemas informatizados no
ano de 2008 (...); Resposta: Não há registros de acessos indevidos aos sistemas informatizados
da Polícia Federal sob gestão da CGTI para o ano de 2008. (...) d) se os dados de fls. 08/70,
relacionados como anexos da Petição de D. F., poderiam ter sido obtidos a partir de servidores
abertos da Polícia Federal  e,  em cado contrário, quais seriam as hipóteses para explicar sua
divulgação  na rede  mundial  de  computadores  a  partir  dos  endereços  (...)'  Resposta:  Não foi
encontrada a referida petição nos documentos enviados à CGTI. Entretanto, não há servidores
abertos da Polícia Federal sob gestão da CGTI. Uma possível explicação para o vazamento das
informações (...) seria a cópia das informações para mídia portátil (CD, DVD, memória SD, HD
portátil,  pendrive,  etc)  a  partir  de  uma  estação  de  trabalho  conectada  à  rede  por  usuário
autenticado,  com  direitos  de  acesso  ao  suposto  servidor  de  arquivos  de  armazenagem  do
conteúdo';  (iv)  a  presente  apuração  deveria  considerar  o  envolvimento  do  ex-DPF  P.  Q.,
considerando que foi condenado, à época da operação Satiagraha por violação do sigilo funcional.
Por fim, entende que há diligências a serem realizadas, dentre as quais a oitiva do ex-DPF P. Q.;
dos  policiais  federais  e  escrivães  que integraram a equipe  do  aludido  ex-DPF,  dentre  outras
elencadas na petição de ID 256449817. 2. Revisão. 2.1. Importante registrar que o peticionante se
insurge apenas quanto ao arquivamento das investigações relacionadas a suposta prática do
crime de violação  do sigilo  funcional,  previsto  no art.  325 do CP.  2.2.  Preliminarmente,  cabe
registrar  que  a  decisão  monocrática  anterior  não  se  pronunciou  sobre  a  questão  do
enquadramento dos fatos no crime do art. 325, § 2º, do CP. Por essa razão, cabe examinar este
ponto. Inicialmente cumpre pontuar que os fatos, em tese, se enquadram no tipo previsto no art.
325, § 1º, I e II do CP, que dispõe que: "Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do
cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena - detenção, de seis
meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1o Nas mesmas penas
deste artigo incorre quem: I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo
de  senha  ou  qualquer  outra  forma,  o  acesso  de  pessoas  não  autorizadas  a  sistemas  de
informações  ou  banco  de  dados  da  Administração  Pública;  II  -  se  utiliza,  indevidamente,  do
acesso restrito." 2.3. Ao considerar a pena cominada ao art. 325, § 1º, inciso I e II, a pretensão
punitiva estaria prescrita, haja vista que os fatos remontam ao ano de 2011. 2.4. No entanto, o
peticionante, na qualidade de vítima, ao argumentar ter sofrido prejuízo de sua credibilidade no
mercado financeiro, postula o enquadramento dos fatos no § 2º do art. 325, que dispõe que: "§ 2º
Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: Pena - reclusão, de 2
(dois) a 6 (seis) anos, e multa" Dessa forma, considerando a pena cominada no § 2º, não ocorreu
a prescrição. 2.5. Contudo, em relação ao crime art. 325, § 1º, do CP, esta 2ª CCR não detém
atribuição para análise do feito, posto que é matéria afeta à 5ª CCR. 2.6. Reconsideração parcial
da decisão monocrática proferida em 20-06-2022, no que se refere ao arquivamento do crime
previsto no art. 325, § 1º do CP. Remessa dos autos à 5ª CCR para análise do feito em relação ao
arquivamento do crime previsto no art. 325, § 1º do CP e recurso da vítima.
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Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  reconsideração
parcial da decisão monocrática proferida em 20-06-2022, no que se refere ao arquivamento do
crime previsto no art. 325, § 1º do CP, remetendo-se os autos à 5ª Câmara para apreciação de
matéria de sua competência, nos termos do voto do relator. 
O advogado Dr. Aristides Junqueira, OAB/DF Nº 12.500, realizou sustentação oral.

209. Expediente: JF/SP-5003320-63.2022.4.03.6181-
PICMP - Eletrônico 

Voto: 3961/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  MPF:  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito policial, instaurado a partir de
representação criminal para apurar a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo
em vista que W.A.V. se fez passar falsamente por preposto de empresa reclamada na Justiça do
Trabalho. 1.1 Segundo consta dos autos, A.R.V. e A.I.T., seriam proprietários da empresa C. G - C.
P. C. E. Ltda., registrada sob o CNPJ n. 04.503.*******, a qual já teria encerrado suas atividades
por volta de 2015. Posteriormente outra empresa teria funcionado no mesmo endereço, porém
com nome muito parecido: C. G E. E., registrada sob o CNPJ n. 07.724.*******. Nessa esteira, dois
funcionários da segunda empresa (CNPJ n. 07.724.*******) teriam trabalhado lá por volta de 2018,
quando  a  primeira  já  não  exercia  atividades,  e  promovido,  erroneamente,  reclamações
trabalhistas contra a primeira empresa (CNPJ n. 04.503.*******); endereço de citação é o mesmo,
eis que a segunda empresa funciona no imóvel no qual funcionava a primeira empresa. Segundo
consta da ata de audiência realizada em 25-10-2018 na Reclamação Trabalhista nº 1001376-
14.2018.5.02.0609, W.A.V. teria comparecido como preposto da reclamada e a reclamante teria
reconhecido,  em  depoimento  pessoal,  que  trabalhava  para  essa  pessoa,  pois  teria  sido
dispensada por ele.  Ocorre que, em ambas as reclamações trabalhistas,  o pedido foi  julgado
procedente, em parte, e as dívidas não foram quitadas após a prolação das sentenças. W.A.V.
teria informado a um Oficial de Justiça que A.I.T., seria sua madrasta, porém teria se mudado para
Pernambuco e não a via desde o falecimento de seu pai. Assim, foi promovida a desconsideração
da personalidade jurídica da reclamada.  Ocorre  que a reclamada em ambas as reclamações
trabalhistas é a primeira empresa, C. G E. E., registrada sob o CNPJ n. 07.724.******* a qual já
teria deixado de funcionar anos antes; seus sócios são A.R.V. e A.I.T., pessoas que não teriam
relação com a empresa seguinte, C. G E. E., registrada sob o CNPJ n. 07.724.*******, a qual seria
administrada  por  W.A.V.  que  supostamente  deveria  ser  a  reclamada.  A fim  de  encerrar  as
execuções, A.I.T acabou formulando acordos com os reclamantes para o pagamento das dívidas.
1.2 O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos pelos seguintes fundamentos: (a)
passar-se por preposto da empresa reclamada, embora possa ser considerada um ato de má-fé
processual, não é tipificada como crime; (b) não houve nenhum prejuízo aos reclamantes, que
receberam integralmente os valores estabelecidos no acordo celebrado entre as partes;  e (c)
cabimento do princípio da ultima ratio. 1.3 O Juiz Federal manifestou discordância pelos seguintes
motivos: (a) no caso concreto as possíveis vítimas não seriam os reclamantes (trabalhadores) que
promoveram as reclamações trabalhistas, mas sim os sócios da empresa C. G - C. P. C. E. Ltda.,
registrada sob o CNPJ n. 04.503.*******, bem como a própria Justiça do Trabalho, cuja atuação
jurisdicional pode ter sido afetada no caso; (b) a suposta conduta de falsidade ideológica teria
acarretado no reconhecimento de vínculos empregatícios com a empresa incorreta, de forma a
responsabilizar  os  sócios  incorretos;  teria  ainda  possibilitado  à  pessoa  jurídica  supostamente
responsável sua evasão da atuação do Poder Judiciário; e (c) a materialidade seria representada
pela  ata  de audiência,  documento que registra  o  que  foi  declarado  durante o  ato  judicial.  2.
Revisão de arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 2.1 Segundo restou apurado,
a segunda empresa está no nome de G.R., já falecido e pai de W.A.V.. O Sr. G.R., tera sido sócio
da noticiante A.I.T,  porém desligou-se da C. G -  C.  P.  C.  E.  Ltda.,  registrada sob o CNPJ n.
04.503.******* em 2003; G.R., teria então constituído sua própria empresa, registrada sob o CNPJ
n. 07.724.*******. Na época dos fatos, tem-se que W.A.V. era quem administrava essa empresa,
sendo identificado pelos funcionários como proprietário da mesma. 2.2 Os documentos carreados
aos  autos  demonstram que  W.A.V.  agiu  com ardil,  já  que  o  curso  normal  dos  fatos  seria  o
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seguinte: o responsável pela segunda empresa (W.A.V.) deveria recusar a citação, pois estava
direcionada à empresa anterior que não funcionava mais naquele local; ou então esclarecido nos
autos das reclamações trabalhistas que os processos indicavam a empresa errada, esclarecendo
os dados da empresa que funciona atualmente no local.  Contudo,  não foi  o que ocorreu;  ao
contrário, além de deixar que o processo trabalhista corresse contra polo passivo diverso, ainda
se apresentou em audiência como preposto de uma empesa da qual nunca fora sócio e que
sabidamente não deveria constar do polo passivo das demandas. 2.3 Acolho como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo Juiz Federal, no sentido de verificar que, em princípio, há
autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica, consubstanciada na assinatura de ata de
audiência onde o investigado W.A.V. se identifica como preposto de empresa da qual não possuía
nenhum vínculo. 2.4 Apesar disso, é de se observar que sequer foi tomado o depoimento do
investigado para que lhe seja oportunizado apresentar a sua versão sobre os fatos, que possuem
contornos  um  tanto  peculiar;  isso  também  possibilitaria  uma  melhor  ponderação  acerca  da
existência ou não de dolo na conduta noticiada. Por fim, necessário também ter conhecimento do
decidido no agravo movido pelos representantes no TRT 2ª Região,  que pode colaborar com
maiores elementos de informação sobre o caso. Nesse sentido, tem-se que o arquivamento dos
autos mostra-se prematuro.  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).

210. Expediente: JF/SP-5005613-06.2022.4.03.6181-IP
- Eletrônico 

Voto: 3939/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(ART.  28 DO CPP -  COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/19).  NOTÍCIA DE CONDUTA
REITERADA POR PARTE DE EMPREGADOR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Trata-se de Inquérito Policial, autuado para apurar possível prática do crime previsto no art. 297, §
4°, do CP, tendo em vista a falta de anotação devida na carteira de trabalho de funcionários de
determinada pessoa jurídica privada. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento
com  fundamento  na  atipicidade,  ressaltando  que  o  caso  em  questão  retrata  típico  ilícito
trabalhista, aplicando o Enunciado nº 26 da 2ª CCR. 3. O Juiz Federal discordou da manifestação
do MPF, com os seguintes fundamentos: (i) o crime de falsa anotação ou omissão de registro na
CTPS atenta contra a higidez do sistema previdenciário -gerido por autarquia federal (o INSS) - já
que pode reduzir ou impedir o correto recolhimento da contribuição previdenciária; (ii) a despeito
de se tratar de irregularidade trabalhista, certo é que a falta de registro em CTPS somente tipifica
a infração prevista no art. 297, § 4º, do CP, caso comprovada a inequívoca intenção (DOLO) em
fraudar a Previdência Social ou até mesmo em prejudicar o trabalhador; (iii) no caso dos autos, o
inquérito  policial  foi  justamente instaurado,  diante  da percepção do Juízo da 8ª  Vara Federal
Criminal desta Subseção Judiciária, ao inquirir o investigado, da reiteração da conduta do agente,
o qual empregava funcionários na empresa de sua titularidade sem a consequente inserção de
tais dados em seus registros profissionais; (iv) a única diligência investigativa levada a efeito nos
autos, pelo Delegado de Polícia estadual, foi a oitiva do investigado, formulando perguntas que
em nada revelariam sobre o real objeto em apuração neste feito; (v) a tese invocada pelo nobre
Representante do Ministério Público para propor o arquivamento dos autos, não pode ser acolhida
nessa fase processual, já que a única ação investigativa levada a efeito pela autoridade policial
estadual foi erroneamente conduzida como falso testemunho. 4. Remessa dos autos à 2a CCR,
nos termos do art.  28 do CPP (com redação anterior  à Lei  13.964/19).  5.  De fato,  conforme
ressaltado pelo  Juiz  Federal,  o  arquivamento deste  IPL mostra-se prematuro.  É necessária  a
efetiva averiguação da conduta possivelmente recorrente do indiciado em contratar empregados
para  empresa  sem registro  em CTPS.  6.  Assim,  não  há  como,  nesse  momento  processual,
reconhecer a ausência de dolo do investigado, ainda mais se considerarmos a suposta reiteração
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da  conduta  praticada,  que  inclusive  ensejou  a  instauração  do  inquérito  policial.  7.  Não
homologação do arquivamento e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso,
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim entender, que, com fundamento em
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

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

211. Expediente: JF/UMU-5005957-13.2022.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4004/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

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

Ementa: Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal,  instaurado para apurar a suposta prática de
crime de contrabando (art. 334-A do CP) pelo seguinte fato: no dia 13-02-2022, em fiscalização da
Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram o veículo VW, GOL, dirigido por M. A. C. Ao
revistarem o veículo, os policiais encontraram 307 cigarros eletrônicos descartáveis e 01 cigarro
eletrônico caliburn, desacompanhadas da documentação da regular importação. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao crime de contrabando, com base no
princípio da insignificância sob os seguintes fundamentos: (i) o e. TRF 4ª Região aplica o princípio
da  insignificância  na  importação  irregular  de  até  500  maços  de  cigarros  (ii)  aplicação  do
Enunciado nº 90 da 2ª CCR, o qual determina o arquivamento do feito por crime de contrabando
quando a apreensão for de até 1.000 (mil) maços de cigarros, em razão da ínfima reprovabilidade
da conduta. O Juízo Federal discordou do arquivamento com os seguintes fundamentos: (i) o e.
TRF  4ª  Região  não  aplica  o  princípio  da  insignificância  na  importação  irregular  de  cigarros
eletrônicos,  haja  vista a proibição na importação e comercialização pela  Anvisa (Resolução n
46/09) e pelo fato de que a apreensão de algumas unidades de cigarros eletrônicos denotam a
destinação comercial, já que o dispositivo é reutilizável. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). De fato, em que pesem os fundamentos do Procurador oficiante, não é o caso de
arquivamento. Conforme destacado pelo Juízo Federal,  a importação de cigarros eletrônicos é
proibida  pela  Anvisa,  na  Resolução  n.  46/09,  art.  1º  que  assim  dispõe:  'Fica  proibida  a
comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar,
conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, entre outros, especialmente os
que aleguem substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares no hábito de fumar
ou objetivem alternativa no tratamento do tabagismo.' O caso também não comporta a aplicação
do Enunciado nº 90 da 2ª CCR, uma vez que, conforme destacado pelo Juízo Federal, o referido
enunciado não trata de cigarros eletrônicos. Ademais, a quantidade apreendida (307 unidades) se
mostra incompatível com o consumo pessoal, pois o cigarro eletrônico é reutilizável. Precedentes
da 2ª CCR: NF 1.25.000.003709/2021-75, 830ª Sessão de Revisão, de 22/11/2021; JF/PR/CAS-
5003113-92.2019.4.04.7005,  750ª  Sessão  de  Revisão,  de  23/09/2019  e  JF/PR/CAS-5004529-
90.2022.4.04.7005, 855 ª Sessão de Revisão Ordinária de 08-08-2022. Não Homologação do
arquivamento.  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,  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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

212. Expediente: JF-CPS-0000767-70.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4003/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  5ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CAMPINAS/SP

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP nos autos da ação penal na
qual a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Consta da
denúncia que, no período de 22-03-2019 a 02-04-2019, a ré desenvolveu de forma clandestina,
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atividade de telecomunicação (radiodifusão) sem autorização do órgão competente. Ao oferecer a
denúncia, o Procurador oficiante deixou de oferecer ANPP, em razão da reiteração da conduta, eis
que a ré foi presa em flagrante pelo mesmo crime há menos de um mês dos fatos destes autos. O
Juiz Federal recebeu a denúncia em 13-01-2021 e ressalvou que a ré não faz jus ao ANPP, nos
termos  do  art.  28-A,  §  2º,  inciso  II  do  CPP.  A ré  apresentou  resposta  à  acusação,  na  qual
confessou a prática delitiva e pugnou pela celebração do ANPP. O Juízo Federal determinou a
intimação do MPF para manifestar sobre a possibilidade na celebração do ANPP. O MPF requereu
a juntada das certidões criminais detalhadas da ré para análise de eventual oferta de ANPP. Após
a juntada das certidões, o MPF manifestou-se pela inviabilidade em oferecer o ANPP, posto que a
ré foi beneficiada com o ANPP nos autos n. 0000634.28.2019.4.03.6105. A defesa peticionou nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP; afirma, em síntese, que o crime anterior deve ser considerado
prática  continuada  do  crime  denunciado  nestes  autos.  Os autos  foram remetidos  à  2ª  CCR.
Consta dos autos que a ré já foi beneficiada com ANPP nos 5 anos anteriores ao cometimento da
infração destes  autos.  Nos autos  0000634.28.2019.4.03.6105,  o  crime cometido pela  ré  foi  o
mesmo, operar radiodifusão sem autorização legal do órgão competente, o ANPP foi homologado
em 06-01-2022. Diante disso, não se mostra cabível a celebração de ANPP, nos termos do art. 28-
A, § 2º, inciso III, do CPP. 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).

213. Expediente: JF/MG-0012329-47.2008.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3977/2022 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.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECUSA NO OFERECIMENTO DE
ANPP. PROCESSO PERMANECEU SUSPENSO POR 11 ANOS, 09 MESES E 17 DIAS, SEM
QUALQUER  NOTÍCIA  DO  PARADEIRO  DA  DENUNCIADA.  HIPÓTESE  DE  NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO ANPP (CPP, ART. 28-A).
REMESSA À 2ª CCR. EVENTUAL DIFICULDADE PARA LOCALIZAÇÃO DA DENUNCIADA NÃO
CONFIGURA FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A RECUSA AO OFERECIMENTO DE ANPP, NOS
TERMOS  DO  ART.  28-A  DO  CPP.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  PARA  (RE)ANÁLISE  DA
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução
Penal - IANPP. Em 23-08-2007, o MPF ofereceu denúncia contra M.A.S. [data de nascimento: 11-
10-1968] como incursa no crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP, pela prática dos seguintes
fatos: a denunciada embarcou para os Estados Unidos da América; usou de um passaporte com
identidade e visto americano falsos; ao desembarcar no aeroporto de Miami, foi deportada. 1.1. O
inquérito  policial  respectivo  foi  instaurado  em  05-08-2004.  Em  04-12-2000,  a  denunciada
compareceu à Polícia Federal  e declarou,  em síntese,  o seguinte:  (a) teve o pedido de visto
americano negado no Consulado Americano no Rio de Janeiro; (b) pagou US$ 1.500,00 por um
passaporte  falso,  com visto  americano  falso,  a  pessoa  de  nome [J.];  (c)  no  dia  02-12-2000,
embarcou para os Estados Unidos da América; (d) no dia 03-12-2000, desembarcou nos Estados
Unidos da América; (e) foi conduzida à Polícia de Imigração e, posteriormente, foi deportada; (f)
desembarcou no Brasil, no Aeroporto de Confins, em 04-12-2000. 1.2. Durante o inquérito policial
houve a tentativa de nova oitiva da denunciada, que não foi encontrada no endereço informado.
Ainda,  observou-se  que  a  denunciada  atuou  para  não  ser  localizada,  uma  vez  que  pessoas
identificadas como seus familiares apresentaram informações inverídicas e divergentes sobre o
seu paradeiro. 1.3. O Juízo Federal recebeu a denúncia em 24-04-2008. A denunciada foi citada
por edital [edital disponibilizado no e-DJF1 no dia 14-05-2010, com validade de publicação no dia
17-05-2010], mas não compareceu em juízo, nem constituiu advogado. A ação penal e o prazo
prescricional  foram suspensos em 16-08-2010.  1.4.  Após a  realização  de  diligências,  o  MPF
identificou novo endereço da denunciada, nos Estados Unidos da América.  Ela foi  intimada e
apresentou resposta à acusação em 02-06-2022. Não houve pedido de oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal. 1.5. Instado pelo Juízo Federal, a Procuradora da República oficiante
se manifestou pelo não cabimento do ANPP, conforme os seguintes fundamentos: (I) o processo
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permaneceu suspenso por longos 11 anos, 09 meses e 17 dias, sem qualquer notícia do paradeiro
da denunciada, que sabia da existência da investigação policial que deu ensejo a esta ação penal
desde dezembro de 2000; (II) além de ter manifestado descompromisso com o Poder Judiciário
ao mudar-se mesmo ciente da existência de investigação policial  em seu desfavor, sequer se
sabe como se deu  o ingresso  da  acusada nos EUA.  1.6.  A defesa  apresentou  manifestação
defendendo a possibilidade de celebração de ANPP. 2. Remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A,
§14, CPP). 2.1. Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo Procurador da
República oficiante, as justificativas apresentadas não se mostram suficientes para, isoladamente,
recusar o oferecimento de ANPP. 2.2. Eventual dificuldade para localização da denunciada não
configura fundamento idôneo para a recusa ao oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do
CPP. 2.3. De um lado, tem razão a Procuradora oficiante que, no ponto, refere-se que se trata de
processo, com denúncia recebida em 2008, que ficou suspenso por 11 anos, 09 meses e 17 dias.
Por  outro  lado,  em  face  das  circunstâncias  deste  caso,  em  especial  a  circunstância  de  a
denunciada estar residindo nos EUA, o ANPP, em termos práticos, caracteriza-se como legítimo
instrumento garantidor de efetividade ao Direito Penal. 2.4. 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.
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. Havendo discordância,  faculta-se ao oficiante que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar
continuidade ao feito, observadas, em tal hipótese, as regras de distribuição compensatória.

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

214. Expediente: JF/MG-0064056-74.2010.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4005/2022 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 na Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra I. M. A., como incurso no crime previsto no art. 334, § 1º, alínea 'c' do CP (redação anterior
à  alteração  da  Lei  n.  13.008/2014),  pelo  seguinte  fato:  no  dia  22-10-2009,  a  denunciada  foi
flagrada em atividade de exploração comercial de duas máquinas caça níquel e de uma máquina
para  exploração  de  jogo  de  azar.  Ao  oferecer  a  denúncia,  a  Procuradora  oficiante  ofereceu
proposta de suspensão condicional do processo. O Juiz Federal recebeu a denúncia em 31-08-
2011. As tentativas de citação da denunciada foram frustradas. Citada por edital, em 14-02-2011,
a denunciada não compareceu, nem constituiu advogado, razão pela qual o Juízo Federal,  a
pedido do MPF, suspendeu o processo e o prazo prescricional em 17-03-2011. Após a migração
dos autos ao sistema eletrônico do Pje, em 11-03-2022, o MPF deixou de oferecer ANPP, haja
vista o recebimento da denúncia e requereu a citação pessoal da denunciada. Em 06-06-2022,
houve a citação da denunciada via WhatsApp. A DPU, em defesa da denunciada, limitou-se a
reservar-se para se manifestar sobre o mérito após a instrução e arrolou as mesmas testemunhas
da acusação. O Juízo Federal,  em decisão datada de 11-07-2022, encaminhou os autos à 2ª
CCR, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Conforme
se verifica da resposta à acusação, a defesa não manifestou interesse em eventual celebração de
acordo de não persecução penal, razão pela qual não há que se falar em recurso da parte com
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 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).

215. Expediente: JF/MG-1002524-96.2021.4.01.3800-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3935/2022 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 26-04-2019, o MPF
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ofereceu denúncia contra E.D. de F., como incurso nos crimes previstos no art. 168-A e art. 337-A
do CP, pela prática dos seguintes fatos: o denunciado, na qualidade de sócio-administrador de
empresa privada, deixou de recolher contribuição previdenciária e deixou de prestar informações
sobre a contribuição patronal, referentes ao período de 02/2012 a 13/2013, perfazendo um débito
tributário de aproximadamente de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O Juiz
Federal recebeu a denúncia em 21-06-2019, após ser negado provimento a 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 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).

216. Expediente: JF/PSA-0001649-84.2019.4.01.3810-
APN - Eletrônico 

Voto: 3978/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. Em 21-08-2019,
o MPF ofereceu denúncia contra L.C., como incurso no crime previsto no art. 171, §3º, do CP, pela
prática dos seguintes fatos: O denunciado, em 14-11-2011 e em 02-12-2011, em Pouso Alegre -
MG, com cognição e liberdade volitiva, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, consistente
em parcelas do seguro-desemprego, em prejuízo do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador,
mediante  meio  fraudulento,  consistente  na  apresentação  de  documentos  ideologicamente  e
materialmente falsos. O Procurador da República oficiante se manifestou pelo não cabimento do
ANPP, conforme os seguintes fundamentos: (I) o marco legal para a incidência do disposto no art.
28-A, CPP é o recebimento da denúncia; (II) inclusive, tem sido o posicionamento tanto do STJ
quanto  do  STF;  (III)  não é  desconhecido  o  entendimento  da  2ª.  CCR/MPF sobre  o  assunto,
embora, com o devido acatamento, entendemos que se trata de compreensão contra legem. A
defesa  apresentou  manifestação  conforme  o  art.  28-A,  §  14,  do  CPP.  Os  autos  foram
encaminhados  à  2ª  CCR.  Entendimento  firmado,  ressalvado  entendimento  pessoal,  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. Cumpre observar que
a questão está  em debate no HC 185.913,  submetido a  julgamento pelo  STF,  tendo o Vice-
Procurador-Geral  da  República  se  manifestado  no  sentido  de  que  'o  art.  28-A do  Código  de
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam
em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Logo,
considerando que  o  tema  ainda  é  controverso,  encontrando-se  pendente  de  julgamento  pelo

139/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

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. 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).

217. Expediente: JF-RIB-APORD-0006115-
88.2013.4.03.6102 - Eletrônico 

Voto: 3932/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -  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.E.B.L., foi denunciado pela prática do crime previsto no art.  171, § 3º, c/c art.  29, do CP. A
denúncia  descreve,  em síntese,  o  seguinte:  o  réu  J.E.B.L.  foi  empregado  por  L.A.  (também
denunciado),  o  qual  deixou  de  anotar  a  data  do início  do vínculo  empregatício  na CTPS do
primeiro a seu pedido, já que no período (18-06-2003 a 01-11-2003) estava percebendo benefício
de  seguro-desemprego  decorrente  de  outro  vínculo  laboral.  1.1.  O  Juízo  Federal  recebeu  a
denúncia em 03-11-2008. 1.2. Foram encetadas diversas tentativas para a citação do acusado
J.E.B.L. (ID 39475698, páginas 12, 27, 31, 62/64, 66, 67/81, 82, 83, 85, 89, 90, 92, 96, 98, 101,
104, 107, 111, 114/115, 117, 118, 120, 123, 127, 128, 129/130, 135, 136, 142, 146, 148, 149, 156,
157 e 164), das quais nenhuma restou bem-sucedida. 1.3. O MPF requereu o desmembramento
do feito,  em razão da dificuldade de localização do réu J.E.B.L..  1.4.  Após longo período de
suspensão do feito, o MPF indicou novo endereço para citação do réu J.E.B.L. A citação ocorreu
em 11-08-2021. 1.5. A DPU apresentou resposta à acusação, requerendo a celebração de ANPP,
nos termos do art. 28-A, do CPP. 1.6. O MPF entendeu pelo não cabimento do ANPP em relação
ao réu  por  entender  que:  (i)  não restou preenchido o  requisito  da  inexistência  de elementos
probatórios que indiquem conduta criminal  habitual,  reiterada ou profissional;  (ii)  existência de
vários inquéritos policiais em nome do réu, quais sejam os de nº 0127/1997 (art. 155 do CP); nº
0158/1998 (art. 155 do CP); nº 0137/2000; nº 0092/2005 (art. 171 do CP); e nº 0066/2006 (art. 244
do CP); (iii) o IPL 0127/1997 deu origem à Ação Penal nº 000000889/1997 (1ª Vara da Comarca
de Ituverava-SP); o IPL 0158/1998 à Ação Penal nº 000000796/1998 (1ª Vara da Comarca de
Ituverava-SP) com condenação na data de 28-12-2000 à pena de um ano; e o IPL 0137/2000 à
Ação Penal  nº  000000166/2000 (Vara da Comarca de Nuporanga-SP);  (iv)  ainda constam os
autos dos Processos nº 000008886/2005 (1ª Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente-SP
(ID  39475698,  p.  18);  nº  0000000204/2001  (1ª  Vara  da  Comarca  de  Ituverava-SP);
00000000082/2004 (art. 147 do CP, 2ª Vara da Comarca de Ituverava-SP); 000007246/2004 (2ª
Vara da Comarca de Ituverava-SP) com condenação pela prática do art. 147 do CP, na data de
29-01-2007, à prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de multa de um salário-
mínimo; (v) também consta a expedição de mandado de prisão, em 17-06-2005, nos Autos nº
000000235/2000, em que houve a condenação pelo crime do art. 155 do CP (ID 39475698, p. 20),
além de outros inquéritos arquivados e processos com declaração de extinção de punibilidade; (vi)
conduta  semelhante  a  destes  autos  foi  praticada  pelo  réu  inúmeras  vezes,  levando  ao
ajuizamento  tanto  das  ações penais  elencadas acima,  até  mesmo com condenação,  como à
instauração de inúmeros inquéritos policiais e expedição de mandado de prisão, não podendo
essas infrações, portanto, serem consideradas insignificantes. 1.7. Os autos foram remetidos à 2ª
CCR, nos moldes do art. 28-A, §14, do CPP. 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 dos autos,  apesar de os inquéritos policiais e ações
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penais em nome do réu J.E.B.L. digam respeito a fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos, bem
como  já  tenha  ocorrido  cumprimento  das  condenações  respectivas,  verifica-se  que  o
comportamento voltado ao cometimento de crimes é recorrente, o que denota que o ANPP não se
mostra medida adequada e suficiente no presente caso. 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).

218. Expediente: JFRJ/GON-5002864-
34.2022.4.02.5117-AP - Eletrônico 

Voto: 3918/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
SÃO GONÇALO

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -  IANPP.  RECUSA DO MPF NA
PROPOSITURA DO ANPP EM RAZÃO DA INÉRCIA DA DEFESA E APÓS RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE (DPU). 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 REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO
CASO CONCRETO.URA DO 1.  Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal -
IANPP, instaurado no âmbito de ação penal. Em 12-04-2022, o MPF ofereceu denúncia contra o
investigado M. da S. V., como incurso no crime do art. 183, da Lei nº 9.472/97, em razão dos
seguintes fatos: no dia 11-06-2019, policiais federais, acompanhados de agentes de fiscalização
da ANATEL, constataram a existência e o funcionamento de uma rádio, situada na Rua Zelina
Barbosa Bravo, lote 41, casa 02, Rocha, em São Gonçalo/RJ, administrada pelo denunciado M.
da S. V., operando na frequência 100,9 MHz, com a potência de 296 Watts, medida em analisador
de espectro (integrante do relatório de fiscalização da ANATEL, de fls. 36/39, do evento 04), sem a
competente  autorização  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia,  Inovações  e
Comunicações (MCTIC).  1.1.  O  MPF  informou,  em  12-04-2022,  que  enviou  ao  denunciado
notificação, em 23-03-2022, propondo o ANPP; decorreu o prazo sem manifestação de interesse.
1.2. O Juiz Federal recebeu a denúncia em 19-04-2022. 1.3. Em 26-04-2022, o denunciado foi
citado;  foi  enviado  a  ele  via  aplicativo  de  mensagem o  teor  do  mandado;  foi  confirmado  o
recebimento.  1.4.  A  DPU  apresentou  resposta  à  acusação;  pleiteou  nova  oportunidade  de
oferecimento de proposta de ANPP ao acusado, na forma do Enunciado nº 98 da 2ª CCR. 1.5. O
MPF manifestou-se pela inviabilidade de oferecimento do ANPP após o recebimento da denúncia,
de acordo com posicionamento da 5ª e 6ª  Turmas do STJ em 2021; ressaltou,  ainda,  que o
acusado, não obstante ter sido devidamente notificado, não apresentou resposta no prazo fixado.
1.6. Remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 2. Entendimento firmado, ressalvado
entendimento  pessoal,  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. 2.1. Cumpre observar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a
julgamento pelo STF, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de
que  'o  art.  28-A  do  Código  de  Processo  Penal  tem  aplicação  `imediata'  (rectius:  eficácia
retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal,  quando do
surgimento da Lei  nº 13.964/2019'.  2.2.  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. 2.3. No caso, o investigado foi notificado sobre a proposta do ANPP; decorrido o prazo
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fornecido pelo MPF, não houve manifestação. Entretanto, não há qualquer informação de que à
época a réu estivesse representado por advogado de modo a formalizar sua manifestação acerca
do ANPP proposto. 2.4. Conforme o Enunciado 98 da 2ª CCR, opera a preclusão na hipótese de
oferecimento do ANPP e recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos. 2.5. É necessária a
participação de defensor do acusado para negociação e formalização do ANPP (art. 28-A, § 3º, do
CPP). Sem a notificação prévia de defensor efetivamente constituído, não há que se falar em
preclusão da possibilidade de análise  do ANPP no caso concreto.  A falta  de participação  do
defensor poderá suscitar  eventual  discussão sobre nulidade processual.  Precedente 1008676-
63.2021.4.01.3800, sessão 823, 04-10-2021, Relator Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 2.6.
Necessidade de retorno dos autos à Procurador oficiante para consideração do entendimento
firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura
do acordo.

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

219. Expediente: JF-SJC-0002033-35.2018.4.03.6103-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3934/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  3ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -  SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia
contra V.R.G.,  como incurso no crime previsto no art.  298 do CP, pelos seguintes fatos:  (i)  o
denunciado,  na qualidade  de  administrador  de uma empresa de bombas hidráulicas e  poços
artesianos, falsificou 4 (quatro) atestados médicos de saúde ocupacional de quatro empregados.
O Juiz  Federal  recebeu a  denúncia  em 11-12-2018.  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).

220. Expediente: JF-SOR-5004924-83.2019.4.03.6110-
APORD - Eletrônico 

Voto: 3933/2022 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal, na qual o MPF ofereceu
denúncia contra o réu R. P. dos A. N., como incurso no crime do art. 334-A, § 1º, inciso I do CP,
pela  prática dos seguintes fatos:  em 24-12-2018,  policiais  militares em fiscalização de rotina,
abordaram uma carreta  Scania  na altura  do KM 111 da Rodovia  Castelo  Branco,  a  qual  era
conduzida pelo réu, sendo encontrado em seu interior 273.000 (duzentos e setenta e três mil)
maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  sem a  devida  documentação  de  sua  regular
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importação.  Valor  dos  cigarros  apreendidos  R$  1.365.000,00.  Total  de  tributos  iludidos  R$
1.092.000,00. Na denúncia, o MPF considerou não ser possível o oferecimento do ANPP, visto
que a quantidade de cigarros transportada e o valor estimado dos tributos sonegados indicam,
sobremaneira, se tratar do exercício de atividade profissional relacionada ao crime em questão. O
Juiz Federal recebeu a denúncia em 07-04-2021. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14,
do  CPP.  Revisão  (28-A,  §  14,  do  CPP).  Com  efeito,  no  caso,  a  quantidade  de  cigarros
estrangeiros apreendida evidencia que o denunciado faz da atividade criminosa seu meio de vida,
o que corrobora o argumento de que o ANPP mostra-se insuficiente para prevenção e reprovação
do crime no presente caso. Ademais, as certidões de antecedentes criminais demonstram que o
réu apresenta conduta reiterada na prática criminosa de vários delitos,  tais  como receptação,
resistência, formação de quadrilha, roubo. Logo, não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A, § 2º, inciso
II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de origem
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

221. Expediente: 1.26.000.001194/2022-12 - Eletrônico Voto: 3940/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS CRIMINAIS. ROUBO DE CARGA
POSTAL DE CAMINHÃO DOS CORREIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS QUANTO À
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MESMO MODUS OPERANDI. ATRIBUIÇÃO DO 8º OFÍCIO DA PR/
PE.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato,  autuada  para  apurar  o  crime  de  roubo  de  carga  postal
transportada por empresa a serviço dos Correios. 1.1. No dia 19-02-2020, por volta das 03:30 h, o
veículo M.BENZ/ATEGO 2426, placas OQY-4514, que executava a Linha de Transporte Regional
(LTR) nº 11 dos Correios (percurso Recife X Caruaru), conduzido pelo motorista A.L. de M., foi
abordado,  quando  trafegava  pela  rodovia  BR-232,  entre  os  Municípios  de  Jaboatão  dos
Guararapes e  Moreno/PE,  por  um veículo  leve  de  passeio,  modelo  sedan,  de  cor  preta  que
começou a "cortar luz"  e emparelhou com o veículo da LTR.  Nesse momento,  duas pessoas
apontaram armas de fogo em direção ao motorista e o obrigaram a parar no acostamento; quando
o motorista parou no acostamento, duas pessoas entraram no veículo dos Correios e obrigaram o
motorista a efetuar o retorno na via no sentido Recife, até que, ao avistarem um caminhão de
menor porte, de cor branca, parado às margens da rodovia, obrigaram o motorista a seguir por
uma estrada vicinal de barro e parar a cerca de 500 metros da BR-232; nesse local, o motorista foi
mantido como refém, no veículo sedan, por volta de 40 minutos, enquanto parte da carga postal,
que estava no interior do baú, era transferida para o caminhão de menor porte. 2. Conforme a
Certidão nº 3611/2021 (PR-PE-00057272/2021), esta notícia de fato guarda possível relação com
os fatos objeto de apuração pelo Inquérito Policial nº 0806278-02.2021.4.05.8300 de titularidade
do 8º Ofício da PR/PE. 3. O Procurador da República oficiante no 8º Ofício da Procuradoria da
República em Recife/PE determinou a distribuição aleatória do feito entre os ofícios criminais, com
os seguintes argumentos: (i) no que se refere ao IPL 0806278-02.2021.4.05.8300, consulta ao
sistema PJE demonstrou que esse procedimento investigatório foi instaurado com o fim de apurar
notícia dos Correios, no sentido de que, em 26-06-20, por volta das 04:00 h, veículo terceirizado
de Placas ORB - 3950, que executava a Linha de Transporte Regional (LTR) 11, percurso Recife-
Caruaru, conduzido por A. L. de M., foi abordado por 3 (três) indivíduos que estavam em veículo
Ônix, sem placa, de cor preta, quando trafegava pela BR-232, momento em que o motorista foi
obrigado  a  parar  no  acostamento,  tendo  dois  desses  indivíduos  ingressado  no  caminhão  e
obrigado Augusto Luiz a dirigir até uma estrada vicinal à BR-232; (ii) o veículo em que A. L. de M.
estava foi acompanhado por um caminhão pequeno com baú de cor branca e um veículo não
identificado de cor prata, permanecendo a vítima em poder dos autores do crime por cerca de 40
minutos,  quando  o  lacre  do  caminhão  dos  Correios  foi  arrombado  e  grande  parte  da  carga
roubada;  (iii)  como  se  pode  perceber,  os  fatos  objeto  da  documentação  em  apreço  foram
praticados com o mesmo modus operandi do investigado no IPL 0806278-02.2021.4.05.8300, mas
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em dias e horários diversos, razão pela qual não se poderia falar em conexão entre eles; (iv)
desse modo, inexistente a conexão vislumbrada, faz-se necessário que os documentos sejam
distribuídos  de forma aleatória.  4.  Os autos  foram distribuídos  ao  10º  Ofício  da PR/PE,  cujo
Procurador  da  República  atuante  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  sob  os  seguintes
argumentos: (i)  os fatos objeto de apuração na presente NF têm modus operandi idêntico ao
utilizado  nos  atos  investigados  pelo  IPL  nº  2021.0011773  (processo  nº  0806278-
02.2021.4.05.8300),  como,  inclusive,  reconheceu o Procurador  da  República  do  8º  Ofício;  (ii)
como se observa dos autos do IPL nº 2021.0011773 (processo nº 0806278-02.2021.4.05.8300),
há uma série de coincidências entre os dois casos: a) mesmo tipo de veículo dos Correios; linha e
percurso: Recife - Caruaru; local de abordagem: BR-232, entre os municípios de Jaboatão dos
Guararapes e Moreno; veículo de cor preta; na madrugada entre 3 e 4 horas; abordado por, ao
menos, 03 pessoas armadas em um veículo de cor preta; retorno pela rodovia no sentido Recife
até avistar um caminhão pequeno com baú de cor branca; entrada em uma estrada de barro por
cerca de 500 a 700 metros da BR-232; motorista A. L. de M.; motorista detido por cerca de 40
minutos, período de tempo para a efetivação da prática delitiva; e veículo dos Correios deixado
em estrada vicinal  com as seguintes coordenadas:  8º  05" 52,89"" /  35º 04" 52,44"" /  WGS84
(Laudo nº 325/2021-SETEC/SR/PF/PE). 5. Remessa à 2ª CCR/MPF. 6. No caso, conforme se
verifica da dinâmica do crime praticado e do conteúdo de e-mail enviado pelo setor de Segurança
Corporativa dos Correios em Recife/PE para a Empresa Mercopampa, que presta serviços de
transporte aos Correios, nos últimos 04 (quatro) meses, ocorreram 03 (três) assaltos contra os
veículos,  sendo nas  datas  19-02,  15-05  e  26-06-2020,  sendo esses  assaltos  citados,  com o
mesmo modus operandi, e local exato onde a carga é roubada, dentro do canavial, na altura do
KM  19  da  BR  -232  Município  de  Moreno/PE,  sentido  Recife.  7.  Além  disso,  no  termo  de
declarações,  constante  nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº  53183.006658/2020-42,  que
apurou o roubo de veículo a serviço dos Correios, ocorrido no dia 26-6-2020, o motorista A. L. de
M. afirmou que "este assalto apresenta muita semelhança como o delito sofrido pelo mesmo em
19/02/2020"  (fls.  37/38,  Id.  4058300.19397177,  Processo  nº  0806278-02.2021.4.05.8300).  8.
Logo, em razão de o IPL nº 2021.0011773 (processo nº 0806278-02.2021.4.05.8300) ser mais
antigo,  de  o  modus  operandi  utilizado  ser  igual  nos  dois  casos,  das  várias  semelhanças  já
mencionadas e do fato de a Segurança Corporativa dos Correios em Recife/PE ter reconhecido a
conexão probatória entre os roubos ocorridos nos dias 19-02-2020 e 26-06-2020, o 8º Ofício da
PR/PE  é  o  que  detém  a  atribuição  para  apurar  os  fatos  narrados  nos  presentes  autos.  9.
Conhecimento do conflito  negativo de atribuições e,  no mérito,  pela  fixação da atribuição do
Procurador da República suscitado, oficiante no 8° Oficio da PR/PE. 

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

222. Expediente: 1.26.008.000038/2022-64 - Eletrônico Voto: 3950/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ESTELIONATO  MAJORADO.  REALIZAÇÃO  DE
DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  EMPRÉSTIMO  CONTRAÍDO
JUNTO A BANCO PRIVADO. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO FRAUDULENTO EM AMARAJI/PE.
ATRIBUIÇÃO DA PRM - CABO DE SANTO AGOSTINHO (SUSCITADO). 1. Trata-se de conflito
negativo de atribuição. Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de sentença proferida nos
autos  do  processo  nº  0504270-26.2020.4.05.8312  (34ª  Vara  Federal  Seção  Judiciária  de
Pernambuco); notícia de indícios de prática do crime previsto no art. 171, § 3º, CP. 1.1. Possível
realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade de M.F.L., em razão
de empréstimos contraídos junto ao Banco Itaú Consignados S.A. 1.2. O referido processo judicial
foi  ajuizado  por  M.F.L.  em face  do  Banco  Itaú  e  do  INSS,  requerendo  o  cancelamento  dos
contratos,  a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da
instituição  financeira  ao  pagamento  de  danos  morais  e  materiais.  1.3.  No  referido  processo
judicial, após a realização de perícia, verificou-se que a assinatura constante dos documentos
(contrato de empréstimo) não é de M.F.L. 1.4. O Juízo da 34ª Vara Federal Seção Judiciária de
Pernambuco  proferiu  sentença  e  condenou  o  BANCO  ITAÚ  CONSIGNADO  S/A;  e,
subsidiariamente,  o  INSS  ao  pagamento  de  danos  materiais  equivalentes  aos  valores
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descontados do benefício do demandante, com correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir
da data do desconto indevido. 1.5. A Procuradora da República suscitada (PRM - Cabo de Santo
Agostinho/PE) promoveu o declínio de atribuições em favor da PR-SP, conforme os seguintes
fundamentos: em reexame dos documentos que instruem o feito, observou que o BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A tem sede  em São  Paulo,  sem notícia  de  que  possua  prédio  próprio  no
Município de Amaraji/PE. 1.6. Por sua vez, o Procurador da República oficiante na PR-SP suscitou
conflito  negativo de atribuições,  conforme os seguintes fundamentos:  (I)  o fato  de a sede da
instituição financeira estar na cidade de São Paulo/SP não é critério razoável para o envio dos
autos à PR/SP; (II) analisando os documentos juntados aos autos, percebe-se que o contrato de
empréstimo tido como falso aponta como local de sua celebração o Município de Amaraji/PE; (III)
não há nada nos autos que indique que o local da consumação do crime ocorreu no Município de
São Paulo/SP. 2. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. 2.1. Em princípio, tem-se que a
fraude ensejou a responsabilização do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A; e, subsidiariamente, do
INSS. Vale dizer, resultou em possível prejuízo ao INSS, que foi condenado, subsidiariamente, ao
pagamento  de  danos  materiais  equivalentes  aos  valores  descontados  do  benefício  do
demandante,  com correção  monetária  e  juros  de  1% ao  mês,  a  partir  da  data  do  desconto
indevido. Assim, mostra-se prudente, por ora, o prosseguimento da investigação no âmbito do
MPF. 2.2. No que toca ao conflito negativo de atribuição que se coloca, entendo que assiste razão
ao Procurador da República oficiante na PR-SP (suscitante). 2.3. De fato, a circunstância de o
BANCO  ITAÚ CONSIGNADO  S.A ter  sede  em São  Paulo  não  é  relevante  para  fixação  da
atribuição do Ministério Público no caso. 2.4. Conforme destacado pelo Procurador da República
suscitante, verifica-se que o contrato de empréstimo, objeto da fraude que acarretou os descontos
indevidos, e no qual consta assinatura supostamente falsa, indica como local de sua celebração o
Município de Amaraji/PE. 2.5. Além disso, observa-se que a vítima imediata, M.F.L., é domiciliada
em Amaraji/PE. 2.6. Por fim, o processo judicial  que deu origem a esta investigação tramitou
perante a Seção Judiciária de Pernambuco. 3. Assim, embora possa haver controvérsia quanto ao
local  da  consumação  do  crime,  mostra-se  adequado,  diante  das  particularidades  destacadas
acima,  que  a  persecução  penal  tenha  continuidade  na  PRM -  Cabo  de  Santo  Agostinho/PE
(suscitada).

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

223. Expediente: 1.15.000.002241/2022-29 - Eletrônico Voto: 3997/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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,
INCISO II. ENUNCIADO Nº 97. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se
de Notícia de Fato, autuada a partir de cópia do Inquérito Civil Público nº 1.15.000.001611/2021-
20, oriundo do Núcleo de Tutela Coletiva - PR/CE, o qual noticia possível crime de estelionato (CP,
art.  171);  irregularidades referente ao funcionamento e emissão de diplomas por universidade
localizada em Fortaleza/CE. 1.1 O Procurador da República promoveu o declínio de atribuição
pelos  seguintes motivos:  (a)  crime contra  o  patrimônio  que  tem como vítimas os alunos que
contrataram o curso irregular; (b) o fato de haver previsão legal da competência da União para
credenciar e fiscalizar as instituições de ensino superior [Lei de Diretrizes e Bases da Educação]
não fixa para Justiça Federal a competência para processar e julgar eventual crime praticado por
seus administradores, sendo que os prejudicados, no caso, são os estudantes ludibriados pelas
faculdades sem autorização para funcionar. 2. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33 da 2ª CCR). 2.1 No caso, há 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 atividade de gestão
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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 CCR: '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).

224. Expediente: 1.25.002.001385/2022-00 - Eletrônico Voto: 3931/2022 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  12-02-2022,  após
abordagem executada por equipe da Polícia Militar/BPFRON no Município de Cascavel/PR, foram
encontradas, no interior de veículo, sob responsabilidade de E.S. de M., mercadorias estrangeiras
sem a devida documentação de regularidade na importação:  caixa acústica,  aparelho Google
Chromecast, rádio amador, rádio comunicador portátil, máquina de cortar cabelo, pilhas e mochila
(total de 27 itens). Mercadorias avaliadas em R$ 8.952,13. Tributos iludidos no valor R$ 4.476,07.
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. A quantidade e qualidade das mercadorias
denotam finalidade  comercial.  No  caso,  verificou-se  que  a  investigada  possui  outra  autuação
(tributos devidos: R$ 5.009,96) 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).

225. Expediente: 1.32.000.000618/2022-24 - Eletrônico Voto: 3984/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RORAIMA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  LESÃO  CORPORAL.  AMEAÇA.  CONTEXTO  DE  CONFLITO  ENTRE
COMUNIDADES  INDÍGENAS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS. VÍTIMAS PRESTARAM INFORMAÇÕES, INDICANDO
POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DE PRÁTICAS CRIMINOSAS. PREMATURO FALAR
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EM  AUSÊNCIA  DE  REPRESENTAÇÃO.  ESTA  NÃO  EXIGE  FORMALIDADE  ESPECIAL.
MOMENTO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-
se de Notícia de Fato, instaurada a partir de expediente encaminhado pela Polícia Federal, que
trata de relatório de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar do Estado de Roraima. 1.1.
Consta do referido relatório, em síntese, o seguinte: (I) policiais militares tomaram conhecimento
de um desentendimento ocorrido no dia 17-07-2022 e deslocaram-se até a comunidade Água Fria
para apuração; (II) no local, questionaram o Sr. J., que respondeu, em síntese, o seguinte: (II.a)
tentou passar pela carreira de Tabatinga em direção à Comunidade Água Fria, onde reside; (II.b)
foi  abordado  pelo  Sr.  O.L.B.,  responsável  pela  fiscalização  naquela  barreira;  (II.c)  houve
solicitação para que J. descesse do carro para realização de revista no veículo; (II.d) iniciou-se
uma discussão entre J. e O.L.B.; (II.e) J. avançou a fim de retirar a corrente da barreira e liberar a
passagem do veículo;  (II.f)  O.L.B.  deu uma gravata  em J.  e  iniciou-se uma briga  com soco,
pedrada, xingamento e ameaças; (II.g) por ser de outra organização indígena passa por esse tipo
de  situação;  (II.h)  entende  isto  como  represália;  (III)  questionado  pela  Polícia  Militar,  O.L.B.
respondeu, em síntese, o seguinte: (III.a) é contumaz o transporte de bebida alcoólica para a terra
indígena, por parte de J., fazendo comércio de bebida alcoólica na Comunidade Água Fria; (III.b)
já houve desentendimento entre ele e J.  por 3 vezes, com início quando J.  tentou passar na
barreira com cerveja. 1.2. A autoridade policial entendeu pela inexistência de competência federal,
ante o não envolvimento de direitos indígenas coletivos. 1.3. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (1) não se pode
descartar  de  imediato  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes
noticiados nestes autos, ante o envolvimento de direitos indígenas coletivos, uma vez que foram
cometidos  em  contexto  de  conflito  entre  indígenas  de  diferentes  comunidades,  haja  vista  a
realização de barreira/fiscalização realizada em determinada comunidade indígena, com vistas à
defesa  de seu  território  e  interesses;  (2)  os ilícitos  em referência  podem ter  relação com os
interesses indígenas sob a perspectiva coletiva da comunidade que estava realizando barreira
para fins de fiscalização daqueles que entrariam em seu território,  por  meio de indígena que
possivelmente representava seus interesses e, nesse contexto, se envolveu na briga em comento;
(3) tem-se descabida a possibilidade de persecução penal dos crimes noticiados, ao menos por
ora, considerando que não houve representação por parte dos ofendidos pelas lesões corporais
leves (consistentes em cortes nos lábios e joelho) e ameaças praticadas; (4) conforme exigem o
art. 147 do CP e art. 88 da Lei nº 9099/95, a ação penal em relação aos crimes mencionados
depende de representação, que se cuida de condição de procedibilidade, sem a qual não se
mostra cabível a persecução penal. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
2.1. Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pela Procuradora da República
oficiante,  o  arquivamento  se  mostra  prematuro. 2.2.  Os  envolvidos,  nos  fatos  noticiados,
prestaram esclarecimentos à Polícia Militar; houve a descrição de condutas que podem configurar
a  prática  de  crime.  Nesse  contexto,  embora  as  declarações  apresentadas  não  possam  ser
entendidas, estritamente, como representação do ofendido para a persecução penal, também não
se mostra razoável a interpretação de que não há interesse na persecução penal. Considerando
que as vítimas prestaram informações,  indicando possível  autoria  e  materialidade de práticas
criminosas, em princípio, não há falar em ausência de representação, tendo em vista que esta não
exige formalidade especial. 2.3. Além disso, mostra-se prudente considerar o contexto no qual se
deram os fatos, qual seja, possível conflito entre comunidades indígenas; trata-se de situação que
demanda maior cautela na investigação. 2.4. Assim, antes de decidir sobre o arquivamento com
fundamento  em ausência  de  representação,  por  cautela,  cabe  indagar  às  vítimas  acerca  do
interesse na persecução penal; e, em caso afirmativo, proceder à colheita de mais informações
sobre os fatos e suas motivações. 3. Não homologação do arquivamento e devolução dos autos
ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se
assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de
outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério
Público Federal.

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

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

226. Expediente: JF-AL-0800996-41.2020.4.05.8001-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3747/2022 Origem:  GABPRM3-VRLS  -
VICTOR RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  ESTELIONATO.  TRANSAÇÕES  NÃO
AUTORIZADAS COM CARTÃO BNDES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO BNDES E AO BANCO
EMISSOR.  AUSÊNCIA DE LESÃO À BENS E SERVIÇOS DA UNIÃO.  HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de inquérito
policial, instaurado para apurar a suposta prática de estelionato em virtude de transações não
autorizadas pelos beneficiários do Cartão BNDES junto  à  empresa N.  A.  C.  V.  LTDA-ME. As
transações  comerciais  apuradas são  as  seguintes:  (1)  NF  291,  supostamente  solicitada  pela
empresa C. A. L. P. O. Ltda, consistente no serviço de fachada com letra em caixa lata de inox, no
valor de 25.500,00, datada de 07-08-2018; (2) NF 292, supostamente solicitada pela empresa F.
S. C. J. F, para serviços de fachada em letra inox, no valor de R$ 22.000,00, datada de 16-08-
2018; (3) NF 293, supostamente solicitada pela empresa D. R. O., para fachada em ACM com
letras  em acrílico  luminosa,  no  valor  de  R$  23.000,00,  datada  de  21-08-2018;  (4)  NF  294,
supostamente solicitada pela empresa MG A. C LTDA, para serviço de totem, no valor de R$
14.000,00, datada de 21-08-2018; (5) NF 295, supostamente solicitada pela empresa R. S. S. para
serviço de totem, no valor de R$ 13.000,00, datada de 21-08-2018; (6) NF 296, supostamente
solicitada pela empresa E. H. R. LTDA para servição de fachada em ACM com letra vazada em
acrílico  moldado, no valor de R$ 11.000,0,  datada de 21-08-2018; (7)  NF 297, supostamente
solicitada pela empresa C. S. para serviço de outdoor, no valor de R$ 9.000,00, datada de 21-08-
2018. 1.1. O BNDES comunicou que recebeu, no dia 07-08-2018, em seu canal Fala Conosco
mensagem  de  uma  empresa  beneficiária  do  Cartão  BNDES,  informando  não  ter  realizado
transações  com o  cartão  junto  à  empresa  N.  A.  C.  V.  LTDA-ME.  1.2.  O  BNDES solicitou  a
documentação referente à suposta transação à empresa N. A. C. V. LTDA-ME, que a encaminhou
em 23-08-2018. Após análise, o BNDES fez os seguintes apontamentos: '1) foi verificado que em
todos os  orçamentos  encaminhados  referentes  às  transações  realizadas por  meio  do  Cartão
BNDES não constam a assinatura do comprador;  2) foi  constatado que algumas notas fiscais
foram emitidas em 21-08-2018, logo, em data posterior à solicitação do BNDES de envio dos
documentos; e 3) foi verificado também que todas as notas fiscais encaminhadas foram emitidas
na  modalidade  Nota  Fiscal  de  Serviços  em  vez  de  Nota  Fiscal  de  venda  de  produção  do
estabelecimento, haja vista que essa empresa foi cadastrada no Portal como Fabricante.' 1.3. Os
representantes  da  empresa  N.  A.  C.  V.  LTDA-ME  foram  ouvidos.  O  responsável  pela  parte
financeira da empresa esclareceu que: '(...)  QUE aceitava vendas pela internet  com o Cartão
BNDES;  QUE todas  as  vendas  foram realizadas  pela  internet  e  encaminhadas  por  meio  de
transportadora; QUE trabalhava com o Brasil todo, por meio do website; QUE tem nota fiscal de
todas as vendas realizadas; QUE o pagamento do BNDES só era aprovado após a emissão da
nota fiscal; (...) QUE em alguns casos a própria empresa vinha buscar o material, em outros era
entregue; QUE em alguns produtos que necessita montagem essa era feita por seu irmão; QUE
nos casos indicados pelo BNDES em regra não havia montagem: o material  era embalado e
remetido; QUE nunca foi preso ou processado anteriormente.' 1.4. Em relação ao produto 'Cartão
BNDES', o BNDES informou que: '(...) existem duas relações jurídicas distintas, a saber: uma
formalizada entre o BNDES e o Banco Emissor, por meio da celebração do Contrato de Abertura
de Crédito Rotativo e Outros Pactos (CAC), e a segunda celebrada entre o banco Emissor e a
Beneficiária Final do crédito, por meio da assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento de
Utilização do Cartão BNDES. (...) Não há, portanto, pagamento direto da Beneficiária Final ao
BNDES, mas sim daquela ao Banco Emissor, sendo que este último suportará todos os riscos e
consequências  de  um  eventual  inadimplemento  da  Beneficiária  Final,  devendo  repassar  os
valores das parcelas ao BNDES mesmo que a ele esteja em mora. (...) Como visto, o pagamento
aos Fornecedores pelas vendas realizadas, no âmbito do Portal, é realizado pelas Adquirentes,
com os recursos repassados pelos respectivos Bancos Emissores, e não pelo BNDES (...)." Por
fim, informou "todas as transações objeto da presente Nota, encontram-se totalmente liquidados
pelo Agente Financeiro perante o BNDES, ou seja, o saldo devedor do Agente Financeiro/Emissor
perante este banco de fomento, com relação às aludidas operações é igual a zero." 1.5. O Banco
Emissor, no caso em análise, a Caixa Econômica Federal informou que não foi constado prejuízo,
pois "cinco transações foram estornadas e outras duas integralmente quitadas pelos clientes." A
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CEF apurou as seguintes transações com a aludida empresa (1) R$ 9.000,00 no dia 17-08-2018;
(2) R$ 11.000,00 no dia 16-08-2018; (3) R$ 13.000,000 no dia 16-08-2018; (4) R$ 14.000,00 no
dia  16-08-2018;  R$  23.000,00  no  dia  15-08-2018  ;  R$  22.000,00  no  dia  14-08-2018  e  R$
25.000,00 no dia 06-08-2018 1.6. O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuição em
favor do Ministério Público Estadual, haja vista a ausência de prejuízo tanto ao BNDES, quanto à
CEF (Banco Emissor). Ressaltou que, como dois clientes da CEF, beneficiários do Cartão BNDES,
efetuaram o pagamento das notas emitidas pela empresa N. A. C. V. LTDA-ME, "possível que
tenham figurado como vítimas do suposto esquema fraudulento engendrado pelos proprietários da
aludida  empresa."  2.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  2.1.
Conforme  consta  dos  autos,  o  Produto  Cartão  BNDES  tem  como  banco  emissor  a  Caixa
Econômica Federal. De um lado, não houve prejuízo ao BNDES, uma vez que não há pagamento
direto ao referido banco pela beneficiária, e sim, pelo Banco Emissor, que deve suportar os riscos
e consequências de eventual  inadimplemento.  Por outro  lado,  o Banco Emissor,  no caso em
análise, a Caixa Econômica Federal informou que não sofreu prejuízo relacionado aos fatos em
apuração, posto que cinco transações foram estornadas e duas, pagas pelos clientes. 2.2. Dessa
forma,  eventual  prejuízo  atingiu  patrimônio  privado  de  dois  clientes  que  quitaram  as  notas
emitidas pela empresa N. A. C. V. LTDA-ME. 2.3. Portanto, considerando as especificidades do
caso  em análise  e  diante  da  ausência  de  prejuízo  ao  BNDES e  à  CEF,  o  MPF não  detém
atribuição para prosseguir no feito. 

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

227. Expediente: JF-RJ-5027145-10.2019.4.02.5101-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3928/2022 Origem:  GABPR51-ACSA  -  ANA
CLAUDIA DE SALES ALENCAR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO COAF. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS. LEI
Nº  9.613/98.  DIVERSOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FEITOS PELOS INVESTIGADOS.
INDÍCIOS  DE  CRIME  CONTRA  ECONOMIA  POPULAR  ('AGIOTAGEM').  NÃO  FORAM
CONSTATADOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, INCISOS IV, V,
VI, IX, X, DA CF). HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO. 1. Inquérito Policial, instaurado em 25-04-
2019, mediante requisição ministerial, para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 1º,
da Lei n.º 9.613/1998, por parte de L.B.M., E.B.P.M., S.A.B.R., S. dos S.R.R., A.R. de O.J., M.E.
dos S.O. e M.A.B.R., apontado como atual responsável legal e único sócio da empresa M.A.I.F
LTDA. 1.2. A relevância das investigações tem foco em três movimentações financeiras atípicas
feitas por L.B.M., apontado como Sargente da Aeronáutica, no período de 01-09-2011 a 19-03-
2018 (R$ 1.908.031,00; R$ 1.594.626,00 e R$ 180.810,00). 1.3. A autoridade policial informa que
L.B.M.  é sargento da Aeronáutica e marido de E.B.P.M.,  sócia das empresas L.M.R.C. de R.
LTDA. e M.A.I.F LTDA. Conforme informações constantes no RIF, L.B.M. recebeu valor expressivo
da M.A.I.F LTDA e transacionou com S.A.B.R., também militar da Aeronáutica e marido de S. dos
S.R.R., outra sócia da M.A.I.F LTDA.. A.R. de O.J. também transacionou valores com a M.A.I.F
LTDA. e M.E. dos S.O. é servidor da Aeronáutica. 1.4. Oficiada, a Receita Federal informou sobre
a inexistência de procedimento fiscal em curso, ou encerrado, envolvendo as pessoas indicadas
no Relatório de Inteligência Financeira objeto dessa investigação. 1.3. O Procurador da República
oficiante, após a análise dos depoimentos colhidos dos envolvidos e as diligências realizadas,
promoveu o declínio de atribuições ao MPE, visto que 'há, no entanto, fundadas suspeitas, em
vista da narrativa de empréstimos realizados entre os investigados e intermediados pela M.A.I.F
LTDA., de que realizem empréstimos com cobrança de juros em desacordo com a legislação, já
que não é crível  que os altos valores,  repassados alegadamente sem qualquer formalização,
tenham sido cedidos "por amizade", de forma graciosa, sem ao menos a incidência de correção
monetária'.  1.7.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  2. A Lei  nº
9.613/98  dispõe  sobre  os  crimes de  "lavagem"  ou  ocultação  de  bens,  direitos  e  valores  e  a
prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências; prevê, no art. 2º, inciso
III, `a', `b', as hipóteses de competência da Justiça Federal. 2.1. No caso, os depoimentos colhidos
dos investigados evidenciam uma recorrência de empréstimos consignados realizados,  com o
empréstimo de valores a terceiros, os quais têm entre si uma relação de amizade ou parentesco.
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2.2. Importante ressaltar que consta dos autos recente Relatório de Inteligência Financeira, de 28-
04-2021 (Evento 34 - OUT2, páginas 2/17), informando que o militar reformado S.A.B.R. teria
movimentado a quantia de R$ 16.396.976,00 (Dezesseis milhões, trezentos e noventa e seis mil,
novecentos e setenta e seis reais).  2.3.  Indicam-se ainda, movimentações financeiras atípicas
envolvendo a empresa 5P2P S.F. LTDA. (CNPJ n.º ...), cujos sócios são G.R.R. e L.R.R., filhos de
S.A.B.R.. G.R.R. também apresentou movimentação incompatível de recursos e em benefício de
terceiros, no período de 01/03/2018 a 29/06/2018. Teria informado à UIF prestar serviços para a
empresa M.A.I.F LTDA, cujos sócios seriam seu pai,  S.A.B.R., e seu tio,  M.A.B.R., embora na
Receita Federal não conste  S.A.B.R. como sócio (Evento 34 - OUT2, páginas 2/17). 2.4. Além
disso, as diligências realizadas não foram exitosas no intuito de identificar a origem da alta quantia
movimentada  pelos  investigados.  Não  há  indícios  de  que  advenham  de  recursos  ilícitos
decorrentes do vínculo existente com a Força Aérea Brasileira, sendo que pelo que consta dos
autos apenas L.B.M. é militar da ativa. 2.5. Por outro lado, existem, fundadas suspeitas, em vista
da  narrativa  de  empréstimos realizados entre  os  investigados e  intermediados pela  empresa
M.A.I.F  LTDA.,  de  que  realizem  empréstimos  com cobrança  de  juros  em desacordo  com  a
legislação,  uma  vez  que  não  é  crível  que  os  altos  valores,  repassados  alegadamente  sem
qualquer formalização, tenham sido cedidos "por amizade", de forma graciosa, sem ao menos a
incidência  de  correção  monetária.  2.6.  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).

228. Expediente: 1.30.001.002880/2022-78 - Eletrônico Voto: 3993/2022 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 manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF, a qual comunica a prática de crime de estelionato, por meio do
uso do aplicativo Whatsapp, com a realização de transferência bancária via  PIX.  A noticiante
narra, em síntese, que, no dia 08-06-2022 transferiu R$ 4.700,00, via PIX, de sua conta bancária
no Banco do Brasil  para conta bancária  do Nubank,  após receber mensagem pelo  aplicativo
Whatsapp com tal solicitação, que utilizava foto da sua filha. O Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições, em virtude do crime ter se dado em detrimento de patrimônio
de particular, sem quaisquer lesões a bens ou interesses da União. 188.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).

229. Expediente: 1.17.001.000120/2022-68 - Eletrônico Voto: 3992/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ESPÍRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Trata-se  de  Notícia  de  Fato,  instaurada  a  partir  de  manifestação  encaminhada pela  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. O manifestante descreve a existência de supostas irregularidades em
procedimentos realizados no Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Rio Muqui, no
Município  de  Itapemirim/ES;  o  servidor  do  Cartório  teria  falsificado  documentos  (certidão  de
nascimento e casamento) com intuito de propiciar a realização de casamentos entre brasileiros
residentes no exterior.  Segundo relato,  os documentos eram enviados a empresa sediada na
cidade de Londres, Inglaterra, que atua na suposta regularização de brasileiros residentes na
Europa, prestando serviço de assistência de "casamentos falsos" para regularização de cidadania
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naquele país. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conduta praticada
envolvendo serviço público cuja atividade exercida é fiscalizada pelo Poder Judiciário Estadual.
Aplicação  da  Súmula  546  STJ:  'A competência  para  processar  e  julgar  o  crime  de  uso  de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.'  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

230. Expediente: 1.22.000.001438/2022-14 - Eletrônico Voto: 3981/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais - CRM/MG. Consta de documentação encaminhada pelo
CRM/MG,  em  síntese,  o  seguinte:  O  usuário  de  rede  social  G.F.,  aluno  de  medicina  da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), estaria dando informações sobre medicamentos e,
supostamente, realizando consultas, sem habilitação devida. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuição,  conforme  os  seguintes  fundamentos:  (I)  inexistência  de
elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal para a processar e julgar o ilícito
perpetrado; (II) não se verifica ofensa a bens, serviços ou interesses da União, autarquia federal e/
ou empresa pública federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Pelo
que consta dos autos, observa-se possível prática do crime de exercício ilegal da medicina, arte
dentária ou farmacêutica (art. 282 do CP). O referido crime, via de regra, é de competência da
Justiça  Estadual,  uma vez  que  o  bem jurídico  tutelado  é  a  saúde pública.  Nesse  sentido,  a
jurisprudência do TRF da 1ª Região . Assim, praticado nas circunstâncias descritas nos autos, não
se verifica nenhuma excepcionalidade que atraia a competência da Justiça Federal. Ausência de
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 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).

231. Expediente: 1.30.001.001018/2019-42 - Eletrônico Voto: 3980/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Relatório  de  Inteligência  Financeira.  Movimentação
financeira incompatível com a capacidade financeira. Art.  1º da Lei nº 9.613/98. Promoção de
declínio  de  atribuição.  Ausência  de  crime  antecedente  de  competência  da  Justiça  Federal.
Homologação do declínio de atribuição.

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

232. Expediente: 1.30.001.003365/2022-13 - Eletrônico Voto: 3930/2022 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 notícia, a qual relata, em síntese, que, desde 28-
04-2022,  a  prima  da  representante,  possivelmente  portadora  de  deficiência  cognitiva,  estaria
sendo privada de liberdade por G. da S. V., mediante ardil utilizado, inclusive para supostamente
se apropriar de valores recebidos por ela a título de benefício de aposentadoria e rendimentos
financeiros. A noticiante relatou, ainda, que, em 03-05-2022, teria transferido R$ 3.000,00 para
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uma conta digital mantida por G. da S. V. no Nubank, após solicitação feita pela última sob a
alegação de que o valor seria essencial para ajudar a prima da representante com a quitação de
uma dívida que possuía com agiotas. 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.

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

233. Expediente: 1.30.001.003641/2022-35 - Eletrônico Voto: 3995/2022 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 feita de forma anônima, por meio da
qual  foi  relatado que um aplicativo vinculado à empresa F.C.X.  seria  utilizado para promover
esquema de 'pirâmide financeira', mediante transferência de valores para conta bancária mantida
pela empresa O.G. O noticiante relatou, ainda, que os usuários do aplicativo não conseguiriam
reaver o dinheiro transferido e os funcionários da referida empresa bloqueariam os usuários que
reclamam após afirmarem que não serão punidos pelo suposto 'golpe'. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Trata-se  de  fraude  assemelhada  ao  esquema  de
pirâmide,  que se caracteriza por  oferecer  a seus associados/investidores uma perspectiva de
lucros, remuneração e benefícios futuros irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar
indevidamente recursos da vítima; enquadra-se,  em tese,  em crime de estelionato e/ou crime
contra a economia popular. Cabe a aplicação da Súmula nº 498 do STF. Não há indícios de crime
contra o sistema financeiro nacional. Não há elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:
Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-21. Homologação do declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual.

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

234. Expediente: 1.30.001.004149/2021-04 - Eletrônico Voto: 3979/2022 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 Relatório de Inteligência Financeira - RIF, no
qual constam indícios de possível  prática do crime de lavagem de capitais,  tendo em vista a
verificação de operações praticadas pela empresa H.I.E., entre dezembro de 2019 e março de
2020, em desconformidade com sua capacidade financeira. O MPF requisitou a instauração de
inquérito policial. A autoridade policial respondeu, em síntese, o seguinte: (I) verifica-se que foram
encontrados vínculos dos titulares das comunicações do COAF com investigação conduzida no
âmbito estadual (denúncia apresentada pelo MP/RJ em face de diversos réus, pela prática de
diversos crimes, na qual cita pessoas físicas e jurídicas do RIF em questão), não tendo a NF
1.30.001.004149/2021-04  trazido  nenhum  elemento  novo  a  corroborar  a  atuação  da  Polícia
Federal; (II) sugere a devolução dos autos ao MPF, tendo em vista que não há representação
fiscal da Receita Federal do Brasil para fins criminais, o que poderia apontar o crime antecedente
necessário  para  uma  possível  tipificação  de  lavagem  a  ser  apurada  no  âmbito  federal.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição,  conforme os seguintes
fundamentos: conforme salientado pela autoridade policial, não há notícias de crime antecedente
de competência da Justiça Federal; ao contrário, há informação de possível conexão com fatos já
denunciados pelo Ministério Público Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça
Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira,
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. No
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caso, pelo que consta dos autos, não se verifica a existência de indícios mínimos da prática de
crimes de competência da Justiça Federal. Há indícios da prática de crimes de competência da
Justiça Estadual, conforme denúncia apresentada pelo MP/RJ juntada nos autos. Em princípio,
ausência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

235. Expediente: 1.33.000.001510/2022-11 - Eletrônico Voto: 3954/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, autuada a partir de ofício do Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem Animal, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, a qual
narra  eventuais  irregularidades  praticadas  por  uma  cervejaria.  Segunda  consta  no  auto  de
infração,  a  empresa  teria  produzido,  envasilhado  e  estaria  comercializando  a  bebida  cerveja
utilizando  rótulos  em  desconformidade  com  as  normas  legais  vigentes  devido  às  seguintes
irregularidades: a) utilizar o termo SERRANA junto à denominação da bebida, nomenclatura que
não corresponde ao padrão  de identidade  e  qualidade  da  bebida,  induzindo  o  consumidor  a
engano quanto à sua identidade, classificação e padronização; b) utilizar, em destaque, o termo
SÃO JOAQUIM, informação insuficiente que induz o consumidor a engano quanto à origem da
bebida, pois a bebida não é produzida nesse Município; c) a declaração do número de registro no
MAPA  não  atende  aos  critérios  gráficos  estabelecidos  referente  à  altura  de  caracteres;  à
expressão  que  precede  o  número  de  registro  e  ao  afastamento  das  demais  informações.
Possíveis crimes previstos nos arts. 7º, II e VII, da Lei 8.137/1990 c/c os artigos 31 e 39, Inciso
VIII da Lei 8.078/1990. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Condutas
que,  em tese,  amoldam-se  à  prática  de  crimes  contra  a  ordem econômica,  previstos  na  Lei
8.176/91 e crimes previstos no CDC. O fato de a atividade de fiscalização da política pública para
garantia da qualidade dos alimentos e bebidas produzidos no país ser exercida por serviço de
inspeção de órgão integrante da União, vinculado ao MAPA, não têm o condão, por si só, de fixar
a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  julgamento  do  crime  em apuração.  A
competência da Justiça Federal,  nesse caso, somente seria justificável se o crime atingisse a
própria atividade fiscalizatória de órgão da União - caso, por exemplo, o agente impedisse ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. Nota-se da referida prática que o
prejuízo  direto  apurado  é  em  face  do  mercado  consumidor  dos  produtos  comercializados
supostamente fora das especificações legais, o que não envolve bens, serviços ou interesse da
União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal (art. 109, inciso IV, da CF). É esse o
entendimento do STJ, em sua jurisprudência em tese (edição 99)1: 'Compete à justiça estadual
processar e julgar os crimes contra a ordem econômica previstos na Lei n. 8.137/1990, salvo se
praticados em detrimento do art.  109, IV e VI, da Constituição Federal  de 1988'.  Ausência de
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público Federal.  Precedentes da 2ª
CCR:  1.34.001.000631/2016-51  e  1.34.001.000777/2019-49.  Homologação  de  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

236. Expediente: 1.34.001.005823/2022-00 - Eletrônico Voto: 3929/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, autuada para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art.
241-A e art. 241-B da Lei nº 8.069/90. A notícia foi instaurada a partir de representação sigilosa. O
noticiante narra que tem 17 anos; foi abordado no dia 20-05-2022, por volta das 01:02 h, através
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da rede social Facebook (Messenger), por pessoa de nome R. C. DOS S.; informou não conhecê-
lo, mas ter dado prosseguimento à conversa em razão de ter amigos em comum com o agente;
quanto ao teor das mensagens, o noticiante alegou que o noticiado lhe ofereceu a quantia de R$
20,00 (vinte reais), através do sistema PIX, para que enviasse uma fotografia de sua genitália. Ao
ser questionado do motivo, o agente respondeu 'Pq eu gosto de ver'. 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, bem como pela conversa ter sido
privada. 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 conversa privada. 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).

237. Expediente: 1.34.001.007756/2022-50 - Eletrônico Voto: 3748/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento
ao Cidadão noticiando que o usuário 'Tio+Sobrinh0Vídeo$' postou um anúncio na sala de bate
papo da UOL,  ofertando a  venda de  vídeo  com conteúdo de pornografia  infantil.  Segundo o
representante,  o  vídeo  conteria  imagens  de  relações  sexuais  entre  o  próprio  usuário  e  seu
sobrinho. A Procuradora 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. Ressalvou, ainda, a possibilidade da prática de crime de estelionato, pois não se tem
certeza sobre a existência do vídeo. 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.  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).

238. Expediente: 1.34.001.007801/2022-76 - Eletrônico Voto: 3956/2022 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.
Comunicação de movimentações financeiras com indícios de atipicidade envolvendo F.S.F.R.J. e
sua esposa V.V.R.; segundo o relatório, o casal apresentou movimentação financeira suspeita em
sua  conta  conjunta,  que  não  demonstraria  ser  resultado  de  atividades  ou  negócios  normais.
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, suas empresas públicas ou suas autarquias. 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
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Bellizze,  3ª  Seção,  DJe  05-06-2013).  Hipótese  na  qual  as  operações  financeiras  atípicas
possuem,  em  princípio,  ligação  com  o  crime  organizado;  segundo  consta,  F.S.F.R.J.  teria
envolvimento  com  o  a  organização  criminosa  conhecida  como  PCC  e  receberia  valores
provenientes do tráfico de drogas. Além disso, há notícia de que o investigado teria encomendado
a morte de um Policial Militar, que teria descoberto que F.S.F.R.J. recebia vantagem financeira por
parte  de  facção  criminosa  atuante  no  Estado  de  São  Paulo  para  colaborar  e  participar  de
atividades ilícitas.  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).

239. Expediente: 1.34.001.008352/2022-83 - Eletrônico Voto: 3994/2022 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 manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF, a qual comunica a prática de crime de estelionato. A noticiante
narra, em síntese, que realizou pagamento (entrada de R$ 498,00); logo após, sofreu pressão
para depositar outros R$ 1.790,01, sob pena de restrição/negativação no SERASA, tudo a fim de
garantir  o  empréstimo  de  R$  5.000,00,  firmado  com  uma  suposta  filial  de  uma  consultoria
financeira  que  não  existe;  nenhum  valor  foi  disponibilizado  ao  noticiante.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, em virtude da inexistência de crime contra
o Sistema Financeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Verifica-se
que na realidade, o contrato de empréstimo é um engodo ou fraude com intuito de ludibriar a
vítima e obter a vantagem patrimonial indevida, como de fato ocorreu, e não o exercício de uma
atividade não autorizada pela autoridade competente (Banco Central do Brasil). Inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

240. Expediente: 1.35.000.000868/2022-52 - Eletrônico Voto: 3982/2022 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 manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.  Os  noticiantes  narram,  em  síntese,  o  seguinte:  (I)  foram
abordados pelo noticiado,  que lhes ofereceu oportunidade de negócio consistente em realizar
aporte de valores em seu benefício, para supostos investimentos no mercado de criptomoedas;
(II) os noticiantes, investidores, receberiam os lucros da operação; (III) o noticiado ficaria com um
percentual, a título de corretagem; (IV) em abril de 2022, o noticiado comunicou aos noticiantes
que o negócio resultou em prejuízo, mas que pagaria o máximo que pudesse aos investidores; (V)
no  entanto,  o  noticiado  cortou  comunicação  com  os  noticiantes  e  não  realizou  nenhum
ressarcimento;  (VI)  total  investido:  R$  4.808.641,98  A  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual, conforme os seguintes
fundamentos:  (a)  verifica-se que os fatos narrados parecem configurar  o  esquema conhecido
como pirâmide financeira, conduta tipificada na Lei dos Crimes contra a Economia Popular (Lei nº
1.521/51, art. 2º, inciso IX); (b) pode também configurar, caso presente a existência de fraude e
engodo dos participantes com a obtenção de vantagem indevida, o crime de estelionato, tipificado
no art. 171 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Trata-se de
fraude  assemelhada  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus
associados/investidores  uma  perspectiva  de  lucros,  remuneração  e  benefícios  futuros  irreais;
orquestração de golpe com o intuito de captar indevidamente recursos da vítima; enquadra-se, em
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tese, em crime de estelionato e/ou crime contra a economia popular. Aplicação da Súmula nº 498
do STF. Embora haja menção a possível aplicação em criptomoedas, não há, nos autos, nenhum
elemento de prova que indique que tenha havido esse tipo de investimento. Ausência de indícios
de crime contra o sistema financeiro nacional. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a  atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-21; 792ª Sessão de Revisão; 14-12-2020; Relator:
Francisco  de  Assis  Vieira  Sanseverino;  deliberação  unânime.  Homologação  do  declínio  de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

241. Expediente: 1.35.000.000942/2022-31 - Eletrônico Voto: 3998/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, autuada a partir de expediente da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju,
que  encaminhou  cópia  da  sentença  proferida  no  Processo  Trabalhista  nº  0000475-59-
2017.5.20.0007, em razão da ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo reclamante e do
reconhecimento  da  conduta  culposa  do  empregador.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuições, pelas seguintes razões: em que pese o fato noticiado pelo
Juiz do Trabalho poder, em tese, ser tipificado como lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP),
não se visualiza, no caso, nenhum interesse federal direto. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 -  2ª CCR).  Verifica-se que o caso trata do crime de lesão corporal  culposa
decorrente de acidente de trabalho ocorrido no contexto de relação trabalhista com ente privado.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

242. Expediente: 1.24.000.001161/2022-47 - Eletrônico Voto: 3996/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de manifestação de particular encaminhada por e-
mail, para apurar possível prática dos crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do
CP) e estelionato (CP, art. 171). Segundo o noticiante, a sua antiga conta da rede social Instagram
foi hackeada, no dia 27-07-2022, tendo o responsável tentado obter transferências de recursos
financeiros,  via  PIX,  da  sua  rede  contatos  (familiares  e  amigos).  Revisão  do  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Os fatos narrados não evidenciam indícios de prática de crime em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

243. Expediente: JF/CE-0814924-24.2018.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3920/2022 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado em razão de representação formulada pela Sra. M. da P.
C. M., a qual noticia ter sido realizado empréstimo consignado fraudulento, em seu nome, no
âmbito da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco, em 2014. O Banco Bradesco S.A.
encaminhou cópia  do contrato  de empréstimo consignado feito pela  representante,  constando
liberação  de  empréstimo  no  valor  de  R$  41.000,00  (quarenta  e  um  mil  reais)  e  baixa  em
empréstimo anterior no valor de R$ 33.434,21, movimentações ocorridas no dia 28-10-2014. A
Caixa Econômica Federal,  por  sua vez,  encaminhou a documentação de fls.  54 e  seguintes;
esclareceu que a representante possuía um empréstimo junto àquela instituição financeira, o qual,
todavia, foi liquidado em 15-10-2014; o Contrato n° 05.0926.110.0161843/08 foi portado para o
Banco Bradesco e a Caixa recebeu a TED para liquidação, no dia 16-10-2014, no valor de R$
33.223,90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diante das informações trazidas,
constata-se que o Banco Bradesco quitou o empréstimo feito pela representante junto à CEF,
momento em que referida senhora migrou sua dívida deste último para aquele primeiro banco. Em
princípio,  não  parece  ocorrer  irregularidade  nessa  operação.  Ainda,  de  acordo  com a  Caixa
Econômica Federal,  não houve contestação formal  da cliente  quanto ao referido empréstimo;
merece destaque o fato de que a mesma fez o segundo empréstimo, junto ao Bradesco, para
quitação  do  primeiro,  e,  devido  a  este  fato,  não  sacou  o  valor  contratado,  mas  somente  a
diferença entre este e o valor da quitação do outro empréstimo, conforme extrato de fls. 49. Os
descontos  realizados  no  contracheque  da  representante  não  foram  indevidos.  Não  há,  por
conseguinte, indícios da existência de crimes a partir dos fatos investigados. Por fim, além da
comprovada  ausência  de  prejuízo  contra  a  Caixa  Econômica  Federal,  que  teve  o  Contrato
regularmente quitado pelo Banco Bradesco, restou igualmente comprovado, por meio de laudo
pericial, que são autênticas as assinaturas apostas tanto no contrato realizado, em 28-10-2014,
junto  ao  Banco  Bradesco,  no  valor  de  R$  41.000,00,  quanto  no  referido  Contrato  n°
05.0926.110.0161843/08,  firmado com a Caixa Econômica Federal.  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).

244. Expediente: JF/CRI/SC-5016373-
56.2021.4.04.7204-INQ - Eletrônico 

Voto: 3919/2022 Origem:  GABPRM1-EFZF  -  ELOI
FRANCISCO ZATTI FACCIONI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL
(ARTS. 19 E 20 DA LEI 7.492/86). AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO COM RECURSO DO BNDES.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  DELITIVA.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar
possível prática de crime contra o sistema financeiro. Constam informações de possível simulação
da aquisição de um trator, no valor de R$ 145.800,00, com recursos provenientes do BNDES,
tendo como beneficiário C. B.. 1.1. A desconfiança sobre a simulação da aquisição foi inicialmente
apurada pelo BNDES, que informou não ter recebido as fotos do equipamento financiado e que C.
B. teria registrado Boletim de Ocorrência, onde alega que não teria tomado empréstimo junto à
instituição financeira. 1.2. Efetuadas as diligências investigatórias, restou consignado no Relatório
Final elaborado pela autoridade policial que: 'Chamado a prestar esclarecimentos nos autos o
vendedor  que  figura  na  nota  fiscal  de  venda do  trator  mencionado,  G.  C.  M.  confirmou que
trabalha na empresa Menegaro Comercial Agrícola Ltda, e que fez a venda para C. B., no ano de
2017, de um Trator John Deere 5090 E. Inclusive afirmou que fez o registro fotográfico da entrega,
a qual apresenta foto neste ato, juntamente com a nota fiscal de remessa do trator. Questionado
sobre a mencionada venda, G. esclareceu que inicialmente fez uma visita para C. B., ocasião em
que o convidou para ir até a loja. Após, C. B. passou na loja, juntamente com sua esposa e filho,
ocasião em que viram e conheceram o trator, sendo posteriormente feita a venda do trator. Aduziu
que a entrega do trator  foi  realizada na propriedade de C.B.,  sendo feito registro  fotográfico.
Depois da venda, C.B. não mais procurou a loja para fins de manutenção deste trator. Disse que,
após a venda do trator, voltou a visitar C.B. na propriedade dele, mas não chegou a ver o trator.
Mas, ao perguntou sobre o trator, C.B. a mencionou que estava com o maquinário (fls. 11/12, Out1
e Video2, ambos do ev. 7). As fotos da entrega do trator e a nota fiscal de remessa, apresentadas
por G., foram encartadas às fls. 14/16, Out1, ev. 7. Nota-se que foi o filho de C.B., E. B., quem
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assinou a nota fiscal de remessa do maquinário. Na sequência, passou-se a inquirição de C. B., o
qual  confirmou a aquisição,  no ano de 2017, de um Trator John Deere 5090 E, na empresa
Menegaro Comercial  Agrícola  Ltda,  mediante  financiamento bancário,  do Banco Bradesco, no
valor de R$ 140 e pouco, ou 150 ou 155 mil, alguma. Disse que, após a venda, não procurou mais
a loja para fins de manutenção deste trator. Relatou que o trator foi adquirido para fazer a lavoura.
Confirmou que utilizou o trator na lavoura e que a máquina está com mais de trezentas horas de
uso, mas ainda não fez qualquer revisão no mesmo. Aduziu que o trator está no Estado do Rio
Grande do Sul, trabalhando na lavoura de arroz, do seu filho. Negou que tenha vendido para
terceiro. Esclareceu que está em atraso no pagamento do financiamento do trator, por conta de
um golpe que sofreu: um cara ofereceu um financiamento, vindo a pegar seu dinheiro, mas nada
saiu. Questionado sobre o relato contido no Boletim de Ocorrência nº 222.2019.0000748, onde foi
noticiado ter sido vítima de fraude, por não ter realizado operação de empréstimo com o BNDES,
C.B.  confirmou que pessoas foram até  sua residência  oferecendo financiamento.  Objetivando
pegar esse dinheiro para pagar todas as dívidas, inclusive do trator, acabou caindo no golpe,
vindo a perder mais de R$ 200 mil. Ressaltou que essa fraude noticiada não tem relação com o
financiamento do trator. Tão somente que, por conta deste golpe, está passando por dificuldade
financeira, que ocasionou a falta de pagamento das parcelas do trator (fls. 2/3, Desp1 e Video2,
ambos do ev. 8). CONCLUSÃO A partir dos relatos amealhados no decorrer do presente caderno
persecutório, infere-se que não há qualquer fato típico a ser apurado. Com as oitivas de G. e C.B.,
somadas as notas fiscais e registros fotográficos, restou claro que o maquinário foi adquirido. No
entanto,  por  ter  caído  em  um  golpe,  C.B.,  conforme  relato,  está  passando  por  dificuldades
financeiras e deixou de pagar as parcelas do financiamento, vindo a levar o trator para outra
propriedade, para trabalhar na lavoura cuidada por seu filho, a fim de evitar possível busca e
apreensão do mesmo, movida pelo banco, por conta da inadimplência. Sequer houve alienação
do  veículo  para  terceiro,  conforme  relato.  (Evento  10  -  REL_FINAL_IPL1,  fls.  2/4)."  1.3.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  em  razão  de  as  diligências
realizadas  pela  autoridade  policial  demonstrarem  que  o  veículo  foi  adquirido  regularmente,
estando apenas as parcelas do financiamento atrasadas. 1.4. Revisão de arquivamento (art. 62,
inciso IV da LC 75/93). 2. De fato, observa-se que houve a comprovação da aquisição do veículo
pelo  beneficiário,  por  meio de nota  fiscal  e  fotos  acostadas aos autos.  2.2.  Assim,  inexistem
elementos que possam inferir que o trator, em questão, não tenha sido usado para trabalho na
propriedade  rural  do  beneficiário,  ou  seja,  que  o  veículo  tenha  sido  utilizado  para  finalidade
diversa da prevista no contrato, não se configurando a prática das condutas tipificadas nos artigos
19 e 20 da Lei 7.492/86. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.14.012.000112/2022-02, 848ª Sessão de
Revisão, de 09/06/2022. 2.3. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.
2.4. Por fim, considerando a informação acerca de uma possível comunicação falsa de crime (art.
340  do  CPB),  ante  o  registro  do  Boletim  de  Ocorrência  na  Delegacia  de  Polícia  Civil  de
Meleiro/SC, em que C. B. possivelmente teria relatado que não firmou o contrato de financiamento
com recursos do BNDES, foi determinado ao Setor de Apoio da Procuradoria de Tubarão/SC que
encaminhasse cópia dos autos à Promotoria de Justiça com atribuições perante a Comarca de
Meleiro/SC, para análise da referida conduta.

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: JF/CRU/PE-0800805-
63.2020.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 3923/2022 Origem: GABPRM2-LAMAS -  LUIZ
ANTONIO  MIRANDA  AMORIM
SILVA

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

Ementa: Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de fraude à
execução (art.  179  do  CP)  em desfavor  da União.  No  dia  07-02-2018,  os responsáveis  pela
empresa  executada  em  ação  fiscal,  supostamente,  teriam  desviado  bens  no  valor  de  R$
61.608,00  (sessenta  e  um mil,  seiscentos  e  oito  reais),  penhorados e avaliados  pela  Justiça
Federal que iriam à hasta pública. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
pelos seguintes fundamentos: (i) restou comprovado que a empresa executada removeu os bens
penhorados do local  sem o dolo  de ocultá-los da justiça,  mas sim porque o galpão onde se
encontravam era um imóvel alugado cujo contrato de locação findou; (ii) a empresa executada já
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havia  oferecido  outros  bens  para  garantir  a  execução,  principalmente  por  serem  alguns
perecíveis;  (iii)  ausência  de  conduta  criminosa  por  parte  dos  responsáveis  pela  empresa
executada. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). De fato, observa-se que a
filial da pessoa jurídica executada, situada no endereço de Caruaru/PE, onde foram penhorados
os bens no âmbito da execução fiscal, funcionava em um imóvel alugado; ocorreu o rompimento,
de forma não amigável, do contrato de aluguel posteriormente à penhora, o que levou à falsa
percepção de que a empresa haveria, dolosamente, removido os bens do local para ocultá-los da
Justiça. Além disso, ao ser questionado sobre se a empresa executada havia substituído os bens
penhorados ou se a execução estava devidamente garantida, o Juízo da 24ª Vara Federal de
Caruaru  informou que,  quanto  aos  bens perecíveis  que haviam sido  penhorados,  a  empresa
executada já havia oferecido outros à penhora e, especificamente quanto aos demais bens que
estavam  no  imóvel  onde  funcionava  a  filial  em  Caruaru,  limitou-se  a  colacionar  a  petição
encaminhada pela executada, por meio da qual indica os endereços onde estão situados todos os
bens constritos. Assim, entende-se que, além de o juízo estar devidamente garantido, não houve
ocultação  das  coisas  penhoradas.  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).

246. Expediente: JF/IMP/MA-1000170-
07.2021.4.01.3701-IP - Eletrônico 

Voto: 3965/2022 Origem:  GABPRM2-PHC -  PAULO
HENRIQUE CARDOZO

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

Ementa: Trata-se  de  Inquérito  Policial,  instaurado  a  partir  de  comunicação  do  Ministério  Público  do
Trabalho,  para apurar  a possível  ocorrência  do crime previsto  no art.  10 da Lei  nº  7.347/85,
cometido,  em  tese,  pelos  representantes  de  empresa  privada,  tendo  em  vista  a  recusa  no
fornecimento de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Oficiado,  o MPT informou que: (a) os representantes
legais da empresa citada não apresentaram as informações requisitadas; (b) o MPT colheu os
elementos  de  convicção  necessários  por  outros  meios,  tendo,  inclusive,  promovido  o
arquivamento do feito. Na oportunidade, juntou aos autos o Extrato de Deliberação da CCR que
homologou o arquivamento e o Relatório de Arquivamento. Diante dessa informação, verifica-se a
ausência de elementos aptos a configurar o tipo penal. Isso, porque o tipo penal do art. 10 da Lei
nº  7.347/85  exige,  necessariamente,  que  a  recusa,  o  retardamento  ou  a  omissão  de  dados
técnicos quando requisitados pelo Ministério Público impeçam uma futura e eventual propositura
de ação civil. Assim, caso o agente do Ministério Público disponha de elementos ou outros meios
para ter acesso às informações; e, por meio destes outros meios, ajuizar a ação civil pública, não
ocorre a prática do crime previsto no art. 10; ou seja, o fato não se enquadra no tipo penal. No
caso,  segundo informações constantes dos autos,  o  MPT colheu os elementos de convicção
necessários por outros meios. Precedente 2ª CCR: NF 1.11.001.000175/2020-20, Rel. CARLOS
FREDERICO  SANTOS,  823ª  Sessão  Revisão  de  04/10/2021.  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).

247. Expediente: JF/MOC-1005746-
51.2021.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 3745/2022 Origem:  GABPRM3-MMC  -
MARCELO  MALHEIROS
CERQUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial, para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 343 do CP atribuída a F.
F. A., que teria prometido quantia em dinheiro a F. A., caso testemunhasse a seu favor nos autos
de ação trabalhista. Consta dos autos transcrição de áudio, extraído de aplicativo de mensagens,
entre F. F. A e F. A.,com o seguinte teor: 'F. Não estou acreditando que você vai depor contra mim
depois  a  da  amizade que nós fizemos.  Você tem que ajudar o  mais  fraco e  não quem tem
dinheiro. Vê o que você faz pra nós aí, pelo menos, pra mim, pelo amor de Deus. O advogado
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disse que só depende de você ir lá depor e a causa já está ganha, Uai, F., se você puder ir lá, vai
dar R$ 21.866,00, eu te dou R4 4.000,00 (...)'. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento por ausência de indícios mínimos de ilícito penal sob os seguintes fundamentos: (i)
ausência de dolo específico do tipo; (ii) a oitiva de F. A. não se concretizou, portanto, ausente
potencialidade  lesiva  da conduta;  (iii)  F.  F.  A.  foi  condenado por  litigância  de  má-fé  na ação
trabalhista, o que é medida suficiente para repressão da conduta ilícita. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  No  caso,  em  que  pese  a  suposta  oferta  para  que  F.  A.
testemunhasse a seu favor, não restou evidenciado que o objetivo da oferta era para que F. A.
fizesse afirmação falsa ou omitisse a verdade. Noutro giro, verifica-se que F. A. não depôs nos
autos da ação trabalhista. Portanto, ausentes as elementares do tipo. Precedente da 2ª CCR: INQ
01681/2018/SR/DPF/MG, 77ª Sessão Ordinária de 3-08-2020. Homologação do arquivamento.

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

248. Expediente: 08191.074419/2022-23 - Eletrônico Voto: 3987/2022 Origem:  PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO

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

Ementa: Trata-se  de  procedimento,  instaurado  a  partir  de  peças  de  informação  remetidas  pela  Vice-
Procuradoria-Geral Eleitoral,  para apurar irregularidade identificada na Prestação de Contas n°
0601729-81.2018.6.07.0000, referente ao candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Pátria Livre (PPL), J.V.F.G., em conjunto com o candidato à Vice-Presidência, L.S.A., nas
Eleições Presidenciais de 2018. De acordo com o expediente, tem-se o seguinte: (I) possíveis
irregularidades no recebimento direto de doações efetuadas por pessoa física desempregada há
mais de cento e vinte dias anteriores à data da doação; (II) falta de evidências da capacidade
operacional  da empresa [T.]  e a  ausência  de vinculação entre  o material  produzido e  aquele
entregue à campanha eleitoral. Possível prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes
fundamentos: (a) a empresa [T.] prestou serviços à campanha no montante de R$ 5.160,00; (b) os
documentos que aparelharam os autos  da prestação de contas indicaram a suposta  falta  de
capacidade operacional em prestar os serviços contratados; (c) não obstante os apontamentos
expendidos pela ASEPA/TSE, há de se perquirir  a relevância e a utilidade da deflagração de
eventual inquérito policial no caso concreto; (d) isso porque, a teor do art. 3º da Instrução PGE n°
06,  de  30-08-2019,  nas  doações  a  partidos  políticos  e  candidatos  estimáveis  em  dinheiro,
referentes à utilização de bens móveis  ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
própria de serviços, o Ministério Público Eleitoral deve priorizar os casos em que as contribuições
sejam maiores que R$ 40.000,00; (e) o art.  4º do mesmo instrumento normativo prevê que é
dispensável a instauração de procedimento investigatório fora da hipótese supramencionada, a
evidenciar que este órgão ministerial deve preferir a apuração de condutas que girem em torno de
valores  superiores  a  R$  40.000,00.  O  Promotor  Eleitoral  remeteu  os  autos  à  Procuradoria
Regional Eleitoral; a Procuradoria Regional Eleitoral determinou a remessa dos autos à 2ª CCR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Quanto à possível irregularidade no
recebimento direto de doações efetuadas por pessoa física desempregada há mais de cento e
vinte dias anteriores à data da doação, cabe aplicar o Enunciado nº 81 da 2ª CCR . A doação à
campanha  eleitoral  realizada  por  pessoa  desempregada,  em  princípio,  não  configura  crime
eleitoral. No que se refere à falta de evidências da capacidade operacional da empresa [T.] e à
ausência de vinculação entre o material produzido e aquele entregue à campanha eleitoral,  a
fundamentação apresentada pelo Promotor Eleitoral se mostra suficiente para o arquivamento da
apuração,  de acordo com o art.  3º  e  art.  4º  da Instrução PGE nº  06/2019.  Homologação do
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: 1.11.000.000471/2021-11 - Eletrônico Voto: 3962/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
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DOS PALMARES

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

Ementa: Trata-se de Procedimento Preparatório,  instaurado a partir  de expediente  oriundo da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o qual noticia fiscalização a uma
empresa  estabelecida  em  Boca  da  Mata/AL;  e  a  prática  da  seguinte  infração:  1)  não
apresentação,  dentro  do  prazo  previsto  em legislação,  dados relativos  à  produção  de  etanol
referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). As infrações das disposições contidas na Lei nº 9.847/99, que preveem regras
sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, impõem
aos seus transgressores as sanções administrativas previstas no referido diploma legal, mas, por
si só, não configuram crimes. Precedente desta 2ª CCR: NF nº 1.25.002.001049/2018-72, 733ª
Sessão de Revisão, de 28/01/2019. Homologação do 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: 1.14.000.001661/2022-25 - Eletrônico Voto: 3968/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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
encaminhada pela Receita Federal do Brasil, que narra suposta prática do delito tipificado no art.
337-A do CP, pelo representante da pessoa jurídica do ramo de seguros, o ano calendário de
2009. De acordo com a RFFP, a empresa apresentou valores lançados na contabilidade, na conta
'1034 - outras despesas com pessoal' e, quando intimada a apresentar os documentos hábeis de
suporte,  apenas apresentou  alguns  documentos  sem qualquer  valor  probante,  a  exemplo  de
cópias  de  cheques,  não  deixando  outra  alternativa  à  fiscalização  senão  considerar  os
lançamentos  como  fato  gerador  de  contribuição  previdenciária,  na  espécie  remuneração  a
contribuintes individuais. Foi concedido parcial provimento ao recurso voluntário interposto para
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% e exonerar o crédito
tributário referente ao AI 51.001.585-9; foi negado seguimento aos recursos especiais interpostos
pela PGFN e pela empresa contribuinte e seus respectivos agravos foram rejeitados. Os créditos
tributários foram constituídos, cujo valor atual é de R$ 1.476.338,84. O Procurador da República
oficiante entendeu, em síntese, que, se no âmbito administrativo-tributário restou afastado o intuito
de fraude fiscal, ou seja, o dolo de sonegar tributos ou a existência de provas suficientes de que a
supressão se deu intencionalmente, com muito mais razão não haverá subsídios para sustentar a
imputação da prática dolosa de crime contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). De fato, mostra-se adequado o arquivamento. Não há, nos autos, elementos de
informação capazes de demonstrar intuito (dolo) do investigado em ludibriar o fisco; no julgamento
do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, embora o CARF tenha mantido uma parcela dos
lançamentos, afastou a aplicação de multa qualificada (150%), mantendo apenas a multa de ofício
(75%),  com  base  na  sua  Súmula  nº  14  ('simples  apuração  de  omissão  de  receita  ou  de
rendimentos,  por  si  só,  não  autoriza  a  qualificação  da  multa  de  ofício,  sendo  necessária  a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo').  Nesse sentido,  embora sejam
independentes as instâncias criminal e tributária, cabe, no caso, levar em consideração a decisão
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Com efeito, verifica-se que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ao examinar recurso voluntário interposto pelo investigado,
concluiu o seguinte: 'não se firma a demonstração da ocorrência do artifício ardil e doloso para
fraudar o fisco'. Homologação do 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: 1.14.001.000254/2020-29 - Eletrônico Voto: 3924/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal,  autuado  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 redução coercitiva da jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento)
enquanto o salário recebeu redução de 70% (setenta  por cento).  O Procurador da República
oficiante  promoveu o arquivamento  com os  seguintes  fundamentos:  (i)  tendo em vista  que o
empregador  teria  reduzido  a  jornada  em  25%  e  a  remuneração  em  70%,  trata-se  de  do
inadimplemento  de  salário  o  que  nada  tem a  ver  com a  Lei  14.020/2020,  já  que  esta  não
desobrigou o empregador de arcar com a parte do salário proporcional ao serviço prestado pelo
empregado;  (ii)  trata-se  de  dívida  trabalhista  não  sendo  essa  a  via  adequada para  cobrá-la.
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).

252. Expediente: 1.14.002.000039/2022-80 - Eletrônico Voto: 3989/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Trata-se  de  notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S.A., na qual noticia possível aplicação irregular de créditos contratados com
recursos públicos federais  oriundos do Fundo Constitucional  de Financiamento do Nordeste  -
FNE, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. O
noticiante narra, em síntese, o seguinte: (1) a cliente M.M.S. recebeu recursos para realização de
investimentos rurais em imóvel de propriedade da emitente/creditada, quais sejam, a reforma de
cerca e o plantio de palma forrageira; (2) Contrato nº 104.2017.1494.21581, firmado em 08-06-
2017;  valor  contratado:  R$ 4.000,00;  (3)  em visita  técnica,  verificou-se  que  o crédito  não foi
aplicado na forma devida no investimento mencionado. O Procurador da República promoveu o
arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (I)  no caso examinado a
materialidade  da  infração  só  pode  ser  provada  mediante  exame  pericial;  (II)  isso  demanda
recursos humanos e  financeiros,  que são especialmente escassos em um Estado de  grande
extensão territorial e com pequeno efetivo policial federal; (III) a prova resultante pode não ser
conclusiva, dada a distância temporal das condutas; (IV) considerados os custos envolvidos, vê-
se que não é justificada a realização de diligências. 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. Precedentes: NF nº 1.33.002.000219/2022-14 - 848ª
Sessão de Revisão - 09-06-2022; NF nº 1.14.012.000109/2022-81 - 847ª Sessão de Revisão - 23-
05-2022. Homologação do arquivamento.

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

253. Expediente: 1.14.003.000019/2022-07 - Eletrônico Voto: 3983/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
BARREIRAS-BA
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Racismo.  Possível  prática  de  racismo  no  âmbito  da  UFOB.  Promoção  de
arquivamento. Ausência de provas. Provas testemunhais e documentais não indicam a prática do
crime de racismo. Processo administrativo instaurado na UFOB não identificou conduta irregular
do acusado. Recurso da noticiante. Não provimento do recurso. Homologação do arquivamento.

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

254. Expediente: 1.14.004.000222/2022-65 - Eletrônico Voto: 3967/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível prática de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o
Banco do Nordeste (BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV). Informação de aplicação parcial do financiamento obtido para a reforma do imóvel rural
do  beneficiário.  Possibilidade  de  responsabilização  cível  e  administrativa,  em  razão  do
descumprimento  de  cláusulas  contratuais  e  compromissos  assumidos  junto  à  instituição
financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. Reduzido grau de
reprovabilidade  do  comportamento  do  agente.  Precedentes  da  2ª  CCR:  NF  n°
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 1.23.000.001600/2016-
19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional
não configurado. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

255. Expediente: 1.14.008.000119/2021-02 - Eletrônico Voto: 3988/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal, instaurado a partir de manifestação apresentada
por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão do  MPF,  a  qual  noticia  possível  esquema de
pirâmide  financeira  por  parte  da  empresa  W.  O  noticiante  narra,  em síntese,  o  seguinte:  (I)
empresa com foco e pressão em recrutamento de novos usuários; (II) cobrança de novas taxas
mais  altas  e  a  alteração  do  valor  mínimo  e  máximo  de  levantamento  ou  transferência;  (III)
esquema "fique rico rápido" com promessa de baixo investimento e grande retorno; (IV) equipe de
suporte  que  demora pra  responder  (ou  nem responde)  e  está  sumindo  aos  poucos sem dar
notícias;  (V)  falta  de informação sobre  quem eles  são,  sem ter  uma sede,  contato  e  provas
concretas de que são realmente seguros. O noticiante indicou alguns links que seriam de sites da
empresa W. O Procurador da República oficiante solicitou a realização de pesquisa acerca das
informações apresentadas pelo noticiante. A Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada -
ASSPAD informou que, durante as pesquisas no período de 20 a 26 de outubro de 2021, as
páginas listadas encontraram-se fora do ar e não foi possível fazer a coleta de informações. O
Procurador da República oficiante determinou fosse contactado o noticiante para apresentação
das provas que dispuser do fato a ser investigado. O Procurador da República oficiante promoveu
o  arquivamento  do  procedimento,  conforme  os  seguintes  fundamentos:  (a)  o  relatório  da
ASSPA/PR-BA não conseguiu apontar elementos probatórios relevantes; (b) o autor da notícia-
crime foi contatado, a fim de que fossem prestadas informações mais detalhadas a respeito do
fato que se queria apurar; não houve resposta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
De  fato,  não  há  elementos  de  informação  suficientes  à  continuidade  da  persecução  penal.
Conforme  informação  constante  de  relatório  da  ASSPA,  os  sites  indicados  pelo  noticiante
encontram-se  fora  do  ar.  Além  disso,  instado  a  apresentar  informações  complementares,  o
noticiante  quedou-se  inerte  [art.  4º,  III,  da  Resolução  CNMP nº  174/2017].  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

256. Expediente: 1.14.013.000043/2022-19 - Eletrônico Voto: 3921/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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 materialidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inciso IV). Há a 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).

257. Expediente: 1.15.000.002209/2022-43 - Eletrônico Voto: 3985/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -
CEARÁ/MARACANAÚ

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

Ementa: Trata-se  de  notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S.A. (BNB), na qual noticia possível aplicação irregular de créditos contratados
com recursos públicos federais oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste -
FNE,  no  âmbito  do  Programa Nacional  de Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  -  PRONAF.
Consta  dos  autos,  em  síntese,  o  seguinte:  (1)  Através  da  Nota  de  Crédito  Rural  nº
230.2016.767.2767, emitida em 06-05-2016, com vencimento final previsto para 06-05-2026, foi
concedido crédito no valor nominal, à época, de R$ 17.745,14, em favor de A.F.C.F.; (2) houve
constatação  de  desvio  de  crédito  e,  ato  contínuo,  comunicação  à  investigada  sobre  as
irregularidades na  aplicação  do  crédito  liberado;  (3)  a  investigada  alegou que  todo  o  crédito
liberado foi investido na propriedade rural; (4) nos termos do LAUDO DE VISTORIA elaborado
pelo BNB, restou comprovado o emprego dos recursos obtidos mediante financiamento, para os
itens: CONSTRUÇÃO DE 1 KM DE CERCAS COM 4 FIOS e DESTOCA DE CAPOEIRA; (5) a
possível  irregularidade  cinge-se  ao  regular  emprego  [ou  não]  dos  recursos  obtidos  para
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE; segundo concluiu o BNB: Comprovação Financeira: R$
9.600,00 [100 %]; Comprovação Física R$ 000,00 [00 %]. O Procurador da República promoveu o
arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (I) não houve obtenção de
financiamento  junto  à  instituição  financeira  oficial  mediante  fraude;  (II)  a  instituição  financeira
concluiu haver irregularidades apenas no tocante à reforma e ampliação de açude, considerando
que o local apresentado fica distante da área pertencente à investigada; (III)  não se descarta
tenha  havido,  na  execução  de  obra  do  açude,  problemas  técnicos,  o  que  poderia  ter  sido
identificado pelo BNB, não fosse o longo período de 05 anos decorrido entre a liberação dos
recursos e a realização da vistoria; (IV) o cenário apresentado não permite concluir pela aplicação
de verba em finalidade diversa da prevista em contrato ou mesmo apropriação dos recursos.
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. Precedentes: NF nº
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1.33.002.000219/2022-14 - 848ª Sessão de Revisão - 09-06-2022; NF nº 1.14.012.000109/2022-
81 - 847ª Sessão de Revisão - 23-05-2022. Homologação do arquivamento.

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

258. Expediente: 1.22.012.000153/2022-19 - Eletrônico Voto: 3925/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À  DE  ESCRAVO  (ART.  149,  CP).
INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO NO MPT. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, COM A RESSALVA
DO ART. 18 DO CPP. 1. Trata-se de Notícia de Fato, autuada em razão do encaminhamento, pela
Procuradoria do Trabalho em Divinópolis/MG, de expediente instruído com cópia de comunicação
que informa possível prática do crime de redução a condição análoga a de escravo, aliciando
trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional, em tese,
praticado por integrantes empresas 'L&L E. S/A' e 'P&A C. LTDA' 1.1. Segundo as informações
contidas na notícia encaminhada pelo MPT: na manhã do dia 04-08-2022, quatro trabalhadores
noticiaram que integrantes da empresa 'P&A C. LTDA' propuseram para trabalharem em Pará de
Minas;  integrantes  da  empresa  prometeram  ótimo  salário,  alojamento,  café  da  manha,
almoço/janta  e  ótimas  condições  de  trabalho;  porém,  depois  de  alguns  dias  de  labor,  os
noticiantes  constataram que  o  alojamento  não  tinha  higienização  devida;  os  banheiros  eram
inadequados e com infestação de carrapatos, ratos e pulgas; informaram que foram colocados no
canteiro de obras sem equipamentos de segurança e sem a devida orientação formal da frente de
serviço, havendo no alojamento precário, 35 trabalhadores. 1.2. Oficiou-se ao MPT, solicitando
que informasse quais providências tomou na sua alçada de atribuição ante os fatos noticiados, de
modo  a  evitar  multiplicidade  de  apurações  sobre  os  mesmos  fatos,  que  podem  possuir
repercussão em âmbito cível, administrativo e criminal. 1.3. Em resposta, o MPT informou que foi
requisitada fiscalização in loco à Gerência Regional do Trabalho e ao CEREST. Contudo, até
aquele  momento,  somente  a  GRT  respondeu;  informou  que  a  auditoria  fiscal  solicitada  se
encontrava  cadastrada  no  Sistema  Federal  de  Inspeção  do  Trabalho  sob  nº  2602431-4;
comprometeu-se a enviar o relatório de fiscalização da GRT ou do CEREST assim que disponível.
1.4.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  conforme  os  seguintes
fundamentos: (I) por enquanto, não há elementos conclusivos que demonstrem a materialidade de
uma conduta criminosa; (ii) os fatos já estão sendo apurados pelo MPT e pela Delegacia Regional
do Trabalho, o que afasta a necessidade de acompanhamento concomitante pelo MPF ou pela
Polícia Federal, em atividade de polícia judiciária. 1.5. Remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 2. A partir das informações contidas nos autos, como
destacado na promoção de arquivamento, não se verifica, no momento, a existência de indícios
consideráveis da prática do crime previsto no art. 149, CP. 2.1. Caso o MPT constate a efetiva
ocorrência de uma conduta que se enquadre em algum tipo penal, encaminhará, como de praxe,
comunicação para que sejam adotadas as providências cabíveis. Somente então se avaliará se
são  necessárias  diligências  investigatórias  de  natureza  policial  complementares  ou  se  as
apurações  de  natureza  cível/administrativas  são  suficientes  para  fundamentar  a  formação da
opinio delicti por parte do MPF. 3. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do
CPP.

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

259. Expediente: 1.24.000.001307/2021-73 - Eletrônico Voto: 3744/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 350
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do Código  Eleitoral.  Consta  dos  autos  que  o  candidato  a  Prefeito  de  Lucena/PB  L.  B.,  nas
Eleições Municipais de 2020, teria omitido em sua prestação de contas eleitoral, despesas com
publicidade,  carro  de  som  e  jingles,  fotografia,  comitê  e  combustíveis.  O  Promotor  eleitoral
oficiante promoveu algumas diligências preliminares, como a notificação do candidato para que
apresentasse  a  documentação  a  fim  de  comprovar  os  gastos  de  campanha.  Contudo,  as
diligências não foram suficientes para elucidação dos fatos, haja vista a necessidade de oitiva dos
prestadores de serviços ao candidato e a carência de recursos financeiros e humanos do MPE
para efetivar essas diligências. Assim, o Promotor Eleitoral requisitou a instauração de Inquérito
Policial e promoveu o arquivamento dos autos com fundamento no art. 4º, inciso I da Resolução
CPJ nº 04/2013. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Em 05-08-2022, determinei o retorno
dos autos à PRE/PB para que providenciasse a juntada aos autos do ofício da Autoridade Policial
informando o número do Inquérito Policial  instaurado, haja vista que continha apenas o ofício
requisitório  do  MPE/PB.  Os  autos  retornaram  à  2ª  CCR  após  o  cumprimento  da  diligência.
Revisão de arquivamento (art. 62'IV da LC 75/93). Extrai-se dos autos que em 30-08-2021, por
meio  do  Ofício  n.  4048728/2021-DELIST/DRCOR/SR/PF/PB,  o  escrevente  da  Polícia  Federal
informou a instauração do Inquérito nº 2021.0059856-Sr/PF/PB para apuração da possível prática
do crime previsto no art. 350 do CE, em razão da omissão de despesas na prestação de contas
eleitoral  do candidato  a  Prefeito  de Lucena L.  B.  no pleito  2020.  Dessa forma,  em razão da
instauração do Inquérito Policial,  não há justa causa para continuidade das apurações nestes
autos. Homologação do arquivamento.

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

260. Expediente: 1.25.002.000870/2022-58 - Eletrônico Voto: 3964/2022 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, a qual
relata a suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). Segundo consta, em 21-09-
2021 houve apreensão de volumes despachados como encomenda, por pessoa física, contendo
mercadorias (12 garrafas de espumante)  de origem estrangeira  sem comprovação de regular
desembaraço  aduaneiro.  As  mercadorias  foram avaliadas  em R$  639,96  (US$  120,00)  e  os
impostos iludidos foram estimados em R$ 319,98. A investigada registra outras duas apreensões
por conduta semelhante,  ocorridas em 29-09-2021 e 13-10-2021.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  considerando  o  valor  dos  tributos
sonegados  (R$  319,98)  e  a  inexistência  de  condutas  prévias  a  ora  tratada.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mister se observar que, a rigor, não há que se falar em
reiteração delitiva, uma vez que a apreensão indicada neste procedimento se deu em momento
anterior  (21-09-2021)  às  outras apreensões registradas  pela  Receita  Federal  em desfavor  da
investigada (29-09-2021 e 13-10-2021). Por esse motivo, a apreensão em análise nestes autos
não pode ser considerada como reiteração, tendo em vista que a outra apreensão registrada pelo
investigado é posterior a essa. Observa-se, assim, a parte final 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)'. De qualquer
sorte,  por  cautela,  em face  do  registro  de  conduta  posterior  por  fatos  semelhantes,  cabe  o
arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento, com a ressalva
do art. 18 do CPP.

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

261. Expediente: 1.26.001.000138/2022-51 - Eletrônico Voto: 3991/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Trata-se  de  notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S.A., na qual noticia possível aplicação irregular de créditos contratados com
recursos públicos federais  oriundos do Fundo Constitucional  de Financiamento do Nordeste  -
FNE, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. O
noticiante  narra,  em síntese,  o  seguinte:  (1)  constatação  de  irregularidades na  Operação  de
Crédito nº B6001739/001, consubstanciada na não aplicação dos recursos liberados em 06-05-
2017, em razão do Contrato de Abertura de Crédito Rural de nº 137.2016.2804.28827, emitida em
06-05-2017,  com  vencimento  final  previsto  para  06-05-2018;  (2)  R$  4.000,00  destinados  à
aquisição  de  20  unidades  matrizes  de  ovino;  (3)  a  mutuária  foi  interpelada  para  sanar  a
irregularidade ou prestar esclarecimentos, mas não se manifestou. O Procurador da República
promoveu o arquivamento do procedimento,  conforme os seguintes fundamentos:  (I)  no caso
examinado a materialidade da infração só pode ser provada mediante exame pericial;  (II) isso
demanda recursos humanos e financeiros, que são especialmente escassos em um Estado de
grande extensão territorial e com pequeno efetivo policial federal; (III) a prova resultante pode não
ser conclusiva, dada a distância temporal das condutas; (IV) considerados os custos envolvidos,
vê-se que não é justificada a realização de diligências. 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. Precedentes: NF nº 1.33.002.000219/2022-14 - 848ª
Sessão de Revisão - 09-06-2022; NF nº 1.14.012.000109/2022-81 - 847ª Sessão de Revisão - 23-
05-2022. Homologação do arquivamento.

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

262. Expediente: 1.29.000.003441/2022-11 - Eletrônico Voto: 3966/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Trata-se  de  notícia  de  fato,  instaurada  a  partir  da  manifestação  protocolada  via  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, a qual noticia a prática, em tese, do crime previsto no art. 171, § 3º do
CP. O noticiante narra, em síntese, o seguinte: a menor V.B.F. receberia pensão por morte de seu
falecido  pai  de  maneira  irregular;  haveria  boletim  de  ocorrência  relatando  que  a  morte  teria
ocorrido por suicídio, enquanto em Perícia Social a mãe da menor teria informado que a morte do
pai teria ocorrido em acidente de moto; a pensão não deveria estar sendo paga em razão da
idade  e  das  contribuições  do  falecido  pai  ao  INSS.  O  Procurador  oficiante  promoveu  o
arquivamento tendo em vista a inexistência de indícios de fraude contra o INSS. Recurso do
noticiante.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  De  fato,  a  notícia  não
apresenta elementos mínimos da prática de crime, se baseando apenas em suposições. 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).

263. Expediente: 1.29.000.003818/2022-24 - Eletrônico Voto: 3986/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação apresentada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF. O noticiante narra, em síntese, o seguinte: (I) chega ao MPF em
função de não ter tido contemplada sua demanda no Ministério Público do RS e dos demais
órgãos a ele subordinados; (II) o MP do RS não está cumprindo com sua finalidade de estancar a
atividade  criminosa  por  ele  delatada;  (III)  vem  sofrendo  tortura  psíquica,  quase  toda  noite,
decorrente das atividades abusivas da Academia A.S., por meio da quadra de futevôlei; (IV) teriam
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sido violadas todas as leis ambientais; (V) a Prefeitura teria dado isenção ambiental arbitrária para
a referida academia e que não poderia em função da perturbação do sossego e psíquica causada
pelas  atividades  de  escândalo  e  anarquias,  com festas  ilegais.  A Procuradora  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, conforme os seguintes fundamentos: (a) em
breve consulta em fontes abertas da internet, verifica-se que a referida quadra está instalada em
terreno particular ocupado pela Academia A.S.; (b) não se verifica a ocorrência de crime algum a
ser  investigado  pelo  Ministério  Público  Federal;  as  providências  quanto  à  regularização  e
fiscalização da utilização do espaço já vem sendo tomadas pela Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, inclusive com a autuação da empresa pela ausência de alvará; (c) ausente a existência de
indícios  de  ocorrência  de  crimes;  (d)  órgão  competente  para  apuração  de  eventual  infração
administrativa  quanto  à  utilização do espaço particular  indicado  já  foi  acionado.  O noticiante,
notificado,  manifestou  insatisfação  quanto  ao  arquivamento,  conforme  as  seguintes
considerações:  'Situação  continua  estou  levando  relatório,  já  sei  que  nimguem  [sic]  será
responsabilizado  porque  são  promotoras  e  juíza,  eu  pobre  sem direito  aadvogado  [sic],  sem
justiça com a agravante de ser cabeludo, será por isso não, talvez a impunidade radical vigorando
no Brasil'.  A Procuradora  da  República  oficiante  recebeu  a  manifestação  do  noticiante  como
recurso.  A Procuradora da República manteve a promoção de arquivamento,  uma vez que a
manifestação do noticiante consiste em 'alegação genérica expressando insatisfação'; determinou
a remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De
acordo  com  as  informações  apresentadas  pela  Procuradora  da  República  oficiante,  não  se
verifica, neste momento, a existência de indícios da prática de crime. Conforme indicado pela
Procuradora da República, 'as providências quanto à regularização e fiscalização da utilização do
espaço  já  vem  sendo  tomadas  pela  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre,  inclusive  com  a
autuação  da  empresa  pela  ausência  de  alvará'.  Nesse  contexto,  mostra-se  prematura  a
instauração de persecução penal, uma vez que, por ora, observa-se, apenas, possível infração
administrativa.  Não  provimento  do  recurso.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  de
reabertura das investigações, nos termos do art. 18 do CPP.

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

264. Expediente: 1.31.000.000680/2022-53 - Eletrônico Voto: 3963/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - RONDONIA

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, a qual
notícia  possível  prática  do  crime  de  importação  clandestina  de  mercadoria  que  depende  de
registro, análise ou autorização de órgão público competente (art. 334-A, §1º, inciso II do CP).
Segundo  consta,  no  dia  15-05-2021,  em Guajará-Mirim/RO,  foram encontrados  em poder  de
K.I.S., produtos destinados à exportação clandestina. Conforme descrito no auto de infração, as
mercadorias estavam sendo transportadas em um veículo, ocasião em que foram apreendidas 20
caixas de 20 kg frango congelado. Os produtos apreendidos foram avaliados em R$ 3.100,00.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A quantidade e as circunstâncias indicam que
a mercadoria (frangos congelados em caixas) era destinada ao abastecimento do comércio local
do município boliviano limítrofe, o qual, sabidamente, possui dificuldades logísticas típicas de uma
cidade amazônica. Caso em que as medidas administrativas aplicadas pelos órgãos de controle
(apreensão do produto e  aplicação do perdimento)  devem ser  consideradas suficientes como
reprimenda ao fato  praticado.  Ausência  de lesão  ou potencial  risco  de dano ao bem jurídico
tutelado. Conduta que, embora formalmente típica, carece de tipicidade material. Subsidiariedade
do  Direito  Penal.  Precedentes  2ª  CCR/MPF  (NF  nº  1.31.000.000319/2022-27,  unânime,  Rel.
SPGR  Luiza  Cristina  Fonseca  Frinscheisen,  845ª  Sessão  de  02/05/2022;  NF  nº
1.25.003.004520/2020-99, unânime, Rel. SPGR Francisco de Assis Vieira Sanseverino, Sessão
781 de 21/09/2020)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).

265. Expediente: 1.34.001.002803/2022-79 - Eletrônico Voto: 3942/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA

168/171



ATA DA 858ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00376936/2022

REPÚBLICA - SÃO PAULO

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de diversas comunicações encaminhadas através
da Sala de Atendimento ao Cidadão. As comunicações narram o possível cometimento de crimes
no filme 'Como se Tornar o Pior Aluno da Escola'. Sobre o possível cometimento de crimes, eles
teriam ocorrido, em tese, no trecho presente no arquivo registrado no Documento 1.1, Página 1,
pdf pp, no qual acontece o seguinte diálogo entre os personagens: 'Calma! Calma, meninada boa!
Que isso!? Vocês são amigos; amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo, deixar isso de
lado? A gente esquece o que aconteceu, e, em troca, vocês batem uma punheta para o tio.' O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: (i) a
despeito da concordância, ou não, com o humor empregado no filme, não é possível verificar a
ocorrência de crimes na notícia de fato em exame; (ii) não há se falar em cenas criminosas se o
próprio Ministério da Justiça e Cidadania manifestou-se sobre o seu conteúdo, em 2017, quando o
classificou como próprio para maiores de 16 anos, e em 2022, quando o indiciou para maiores de
18 anos;  (iii)  na cena em que ocorreu o suposto crime, não há registro de sexo explícito ou
imagens pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). No presente caso, de fato, inexiste conduta criminosa a ser apurada. O
filme em questão teve sua classificação etária fixada para maiores de 18 anos, em 2022, bem
como  não  há  qualquer  cena  de  sexo  explícito  ou  pornografia  envolvendo  crianças  ou
adolescentes. 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).

266. Expediente: 1.34.001.005707/2022-82 - Eletrônico Voto: 3746/2022 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 ofício da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª
Região, o qual noticia a possível prática do crime previsto no art. 330 do CP ou do art. 10 da Lei nº
7.347/85. Consta dos autos que a PRT ª Região, nos autos da NF 005866.2021.02.000/9 expediu
notificação à empresa A. S. P. S. S. P. EIRELLI, a fim de esclarecer se a empresa detinha em seus
quadros  contratados  na  qualidade  de  aprendizes.  Contudo,  instada  pela  PRT  2ª  Região,  a
empresa quedou-se inerte.  O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por ausência de
configuração  do  crime,  com seguintes  fundamentos:  (i)  as  notificações foram expedidas  sem
identificação da pessoa destinatária; e (ii) apesar da entrega da notificação, não há identificação
da pessoa que a recebeu. Revisão de arquivamento (art. 62'IV da LC 75/93). Das informações
constantes dos autos, extrai-se que não há comprovação da ciência inequívoca do representante
da empresa sobre as requisições do MPT, haja vista a ausência de identificação do representante
nas notificações expedidas pelo MPT, quanto a ausência de identificação da pessoa que recebeu
a notificação via Correios. Portanto, não houve a configuração do crime. Precedente da 2ª CCR:
NF 1.34.001.006838/2021-04, 845ª Sessão Revisão Ordinária de 02-05-2022. Homologação do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

267. Expediente: 1.16.000.003316/2021-71 - Eletrônico Voto: 4000/2022 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
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Ementa: RECURSO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS PELA
IMPRENSA QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS. JUÍZO
DE VALOR DO REPRESENTANTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU
ABUSIVO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a
partir de representação do recorrente insurgindo-se contra as matérias jornalísticas divulgadas à
época do auge da pandemia do coronavírus. Segundo o recorrente, as matérias veiculadas na
mídia  desinformaram  a  população  ao  divulgar  que  o  tratamento  precoce  (ivermectina  e
hidroxicloroquina) não é eficaz 1.2..  O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito
diante da ausência de ilícito, haja vista que as matérias jornalísticas acostadas pelo representante
noticiaram  fatos  e  dados  de  forma  transparente,  com  embasamento  em  estudos  clínicos
respaldados pela comunidade científica, instruídos por entrevistas de qualificados especialistas da
área  e  fundamentados  em  circunstâncias  objetivas,  como  aprovações  e  recomendações  de
autoridades sanitárias federais e organizações internacionais. Ressalvou, por fim, que não cabe
ao MPF a persecução penal para impor um juízo de valor do representante. 1.3. Na 840ª Sessão
de Revisão Ordinária, de 14-03-2022, a 2ª CCR, à unanimidade, homologou o arquivamento do
feito  nos  termos  do  voto  Relator,  haja  vista  a  ausência  de  ato  ilícito  ou  abusivo.  1.4.  O
representante impugna a decisão da 2ª  CCR que homologou o arquivamento.  Apresenta,  em
suma, os seguintes argumentos: (i) na representação, o peticionante anexou mais 500 páginas de
estudos  científicos  sobre  a  eficácia  do  tratamento  precoce;  (ii)  vários  países  adotaram  o
tratamento  precoce,  utilizando  os  medicamentos  ivermectina  e  hidroxicloroquina;  (iii)  após  a
representação,  foi  publicado  um  estudo  realizado  em  Itajaí/SC,  comprovando  a  redução  da
hospitalização após o uso da ivermectina como profilaxia. Aduz, ainda, que 'se alguém exibir um
estudo  que  demonstre  que  a  ivermectina,  fluvoxamina,  ou  hidroxicloroquina  são
comprovadamente ineficazes, desistir-se- á da peça, pedindo desculpas pelo trabalho dado aos
ilustres integrantes do MPF.' 1.5. A Procuradora oficiante manteve a promoção de arquivamento
diante da ausência de ilícito, uma vez que 'não cabe ao Ministério Público Federal, (...) impor aos
veículos  de  imprensa  a  observância  a  noções  subjetivas  do  que  seria  a  melhor  forma  de
comunicar informações, ou ainda defender a classe médica frente a opinião pública quanto ao uso
dos medicamentos ora citados.' 2. Revisão. 2.1. O recurso do representante tem como finalidade
fazer  prevalecer  seu juízo de valor  quanto a eficácia no uso dos medicamentos citados para
tratamento  do  coronavírus.  2.2.  Conforme  afirmado  anteriormente,  no  voto,  os  veículos  de
imprensa tem liberdade na elaboração e divulgação de informações, sendo vedada qualquer tipo
de censura de natureza política, ideológica e artística (art.  220, § 2º da CF). 2.3.  Ademais,  o
peticionante não trouxe novos fatos de suposto abuso e/ou ato ilícito relacionados aos veículos de
imprensa. Resumiu-se a colacionar estudos científicos sobre os medicamentos citados,  o que
reforça  a  tese  que  pretende  apenas  fazer  prevalecer  seu  juízo  de  valor  sobre  o  tema.  2.4.
Manutenção do arquivamento.

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)

268. Expediente: 1.00.000.009994/2022-98  –
Eletrônico
(5000298-81.2022.4.04.7017)  

Voto: 3881/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal  -  ANPP. Ação Penal.  Em 08-02-2022,  o MPF
ofereceu denúncia contra os réus M.J.F., M.P.M. e S.C.S.J., como incursos no o crime descrito no
art. 334, caput, do CP. Em 02-06-2020, por volta das 09:30 h, no Km 275 da rodovia BR 163, no
Município de Quatro Pontes-PR, o denunciado M.J.F. transportou, após adquirir e receber dos
acusados  M.P.M.  e  S.C.S.J.,  diversas  mercadorias  de  procedência  estrangeira  (eletrônicos
diversos, 50 Redmi note 8, Redmi GO, 10 ChromeCast, 1 Mi 9T, 6 Relógio Amazfit, 10 Caixas
JBL, totalizando 87 unidades) sem a comprovação de sua regular importação, iludindo totalmente
o  pagamento  dos  impostos  federais  incidentes  em  razão  da  entrada  em  território  nacional.
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Mercadorias avaliadas em R$ 51.734,81.  Valor  dos tributos sonegados R$ 25.867,41.  O Juiz
Federal recebeu a denúncia em 11-02-2022. O MPF manifestou-se pelo não cabimento do ANPP,
com os seguintes fundamentos: (1) elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional, maximizada pelo alto valor (R$ 51.734,81) e pela grande quantidade de
mercadorias internalizadas no caso. A defesa de M.J.F. e S.C.S.J. peticionou com base no art. 28-
A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do
ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98 da 2ª CCR/MPF, que acolho
em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98 da 2ª
CCR/MPF, verifica-se que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram
obstáculo à celebração do ANPP. Entretanto, no caso dos autos, o ANPP não se mostra como
medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Com efeito,  as circunstâncias da
prática criminosa em questão evidenciam que os réus fazem da atividade criminosa seu meio de
vida. Conforme descrito na denúncia, foram obtidas conversas realizadas entre os réus, por meio
do  aplicativo  WhatsApp,  as  quais  demonstram  um  esquema  realizado  com  frequência  de
comercialização de mercadorias advindas do Paraguai. Inviabilidade de oferecimento do ANPP.

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).

269. Expediente: 1.00.000.016662/2022-60  –
Eletrônico
(0037152-17.2017.4.02.5005) 

Voto: 3999/2022 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

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.
Interposição de recurso pela  defesa.  Aplicação do art.  28-A,  § 14,  do CPP.  Hipótese de não
preenchimento de requisito exigido para a celebração do ANPP. Cômputo das penas mínimas que
excede o limite legal estabelecido pelo art. 28-A do CPP. Prosseguimento da persecução penal.

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

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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