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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 324756| 

PORTARIA Nº 18, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição Federal e 

da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão; 

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e outros 

procedimento administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 

administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Considerando a relevância de acompanhamento do tema “Direito à educação. ENEM. Vista das provas. Recurso de ofício. TAC entre 

MPF/PFDC e INEP”, no âmbito da PFDC. 

Considerando o teor da Informação Nº 25/2017/PFDC/TG em que determina o arquivamento do procedimento físico e a autuação de 

Procedimento Administrativo Eletrônico baseado na Portaria 350, de 28 de abril de 2017, MPF/PGR, conforme o Art. 3º. 

RESOLVE: 

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa:  “Direito à educação. ENEM. Vista das provas. 

Recurso de ofício. TAC entre MPF/PFDC e INEP”. 

2º) Publique-se. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 324757| 

PORTARIA Nº 19, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição Federal e 

da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão; 

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e outros 

procedimento administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 

administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Considerando a relevância de acompanhamento do tema “Direito à educação. Acompanhamento do FNE. Ministério da Educação. 

PNE”, no âmbito da PFDC. 
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Considerando o teor da Informação Nº 30/2017/PFDC/TG em que determina o arquivamento do procedimento físico e a autuação de 

Procedimento Administrativo Eletrônico baseado na Portaria 350, de 28 de abril de 2017, MPF/PGR, conforme o Art. 3º. 

RESOLVE: 

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO eletrônico, com a seguinte ementa:  “Direito à educação. Acompanhamento 

do FNE. Ministério da Educação. PNE”. 

2º) Publique-se. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - 321098| 

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2017 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quatorze horas, iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Sexcentésima Octogésima Quarta Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela 

Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram à sessão os membros titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, bem como os membros suplentes Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Franklin Rodrigues da Costa e Dra. 

Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. O estagiário do curso de Direito Pablo Henrique de Oliveira, aluno do Centro Universitário Planalto do 

Distrito Federal, matrícula n° 02410014423 acompanhou a sessão. Na ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos: 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

001. Processo: JF-DF-0025119-

84.2017.4.01.3400-INQ 

Voto: 6334/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime eleitoral (Lei n° 4.737/65, art. 

309). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A Lei 

Complementar nº 75/93 dispõe sobre as funções eleitorais do Ministério Público 

Federal. O seu artigo 72 estabelece que compete ao Ministério Público Federal exercer, 

junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e 

instâncias do processo eleitoral. Por sua vez, o seu artigo 79 descreve que o Promotor 

Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo 

incumbido do serviço eleitoral de cada Zona. Assim, ainda que seja o membro do 

Ministério Público Estadual que exerça a função eleitoral em primeira instância, essa 

continua sendo uma função do Ministério Público Federal, que pode ser delegada ao 

Parquet Estadual. Desse modo, no presente caso incide o Enunciado nº 25 desta 2ª 

CCR, que dispensa a revisão por este Colegiado nos casos em que o membro do MPF 

declina de suas atribuições para outra unidade do próprio MPF, in verbis: Não se 

sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no 

âmbito do próprio Ministério Público Federal. Com esses fundamentos, não conheço da 

presente remessa e determino a devolução dos autos à origem, para remessa ao 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde 

de Carvalho. 

 

002. Processo: JF-AÇA-0003749-

56.2016.4.03.6107-INQ 

Voto: 6402/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- ARAÇATUBA/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS 

NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR SUPERIOR AO PATAMAR 

PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 

PENAL. 1. Inquérito policial instaurado em razão da apreensão de diversas 

mercadorias de procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de 

seu ingresso regular no país, fato que caracteriza a possível prática do crime de 

descaminho (CP, art. 334). 2. De acordo com o auto de infração e termo de apreensão e 

guarda fiscal entre as mercadorias apreendidas encontravam-se milhares de frascos de 
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suplementos alimentares. 3. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do 

feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos 

elididos (R$ 11.707,04), adotando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00 

estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012. 4. Discordância do Juiz Federal. Firmado o 

dissenso, os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, nos termos do artigo 28 do CPP c/c artigo 62, inciso IV, da LC 75/93. 

5. O valor dos tributos iludidos (R$ 11.707,04) ultrapassa o valor utilizado como limite 

para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 10.000,00) nos crimes de 

descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STJ. 6. Além disso, como visto, entre as 

mercadorias apreendidas encontravam-se milhares de frascos de suplementos 

alimentares, o que impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, uma 

vez que tem efeito nocivo à saúde e, consequentemente, deve ser rígido o controle de 

sua comercialização no território nacional. 7. Prosseguimento da persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

 

003. Processo: JF/CE-0000768-

98.2017.4.05.8100-INQ 

Voto: 6131/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. 

Investigado que utilizou, para fins privados, reforçador de sinal de Serviço Móvel 

Pessoal SMP sem outorga. Promoção de arquivamento fundada na inexistência de crime, 

por considerar que a atividade de SMP foi desenvolvida de forma regular, havendo 

utilização indevida apenas do equipamento reforçador de sinal. Discordância do Juízo 

Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Equipamento que é 

homologado/certificado pela Anatel, com potência de 0,011W. Relato de que o 

investigado adquiriu o reforçador sob orientação de um técnico para melhorar o sinal de 

telefonia (regularmente contratado) dentro de sua empresa de engenharia, sendo utilizado 

para fins particulares da própria empresa. Infração administrativa. Medidas já 

devidamente adotadas pela Anatel. Não verificação, no caso concreto, de conduta 

criminosa. 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

004. Processo: JF/PI-0014330-

69.2017.4.01.4000-PROINV 

Voto: 6238/2017 Origem: SEÇÃO 

JUDICIARIA DO ESTADO 

DO PIAUÍ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 

3°). Recebimento indevido de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito 

da titular, ocorrido em 02/07/2006. Promoção de arquivamento fundada na ausência de 

lesão substancial a interesse social. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 

do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Aplicação da Orientação n° 04 da 2ª CCR: A 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão ORIENTA os membros do Ministério Público 

Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, nos termos 

do art. 62-I da Lei Complementar nº 75/93: 1. a dispensar liminarmente a instauração de 

investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar, se assim o entender, 

o arquivamento das peças de informação que serão encaminhadas em cumprimento ao 

item 9.1.2 do Acórdão 2.812/2009 TCU Plenário em suas situações, assim considerada a 

jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão 

punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito do 

beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios 

previdenciários. 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). Participaram da votação os 
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membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

 

005. Processo: JF/PR/CUR-5036946-

24.2016.4.04.7000-AP - 

Eletrônico  

Voto: 6265/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO (CPP, ART. 28 

C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV). HABITUALIDADE POR PARTE DE ALGUNS DOS 

INVESTIGADOS NA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 

MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES. 1. Denúncia oferecida 

pelo MPF contra 05 (cinco) investigados pela prática do crime de contrabando (CP, art. 

334-A), em razão da importação de mercadorias estrangeiras de forma irregular, dentre elas 

diversos maços de cigarros, bem como em desfavor de 01 (um) investigado pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 333 e 334-A, caput, c/c art. 29, todos do CP. 2. O Procurador da 

República deixou de oferecer denúncia contra outros 05 (cinco) indiciados pela prática do 

delito de descaminho (CP, art. 334), pois o total dos tributos por eles evadidos não supera 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não obstante ostentem registro de habitualidade em crime da 

mesma natureza. 3. Igualmente, não ofereceu denúncia contra outros 08 (oito) investigados, 

pois nenhum deles possui relação com a apreensão em análise, no presente Inquérito 

Policial. 4. Por fim, também deixou de oferecer denúncia pela prática do crime de 

descaminho ao denunciados. Junto com a importação de mercadoria proibida (cigarros), 

que levou à denúncia por contrabando (CP, art. 334-A), os denunciados traziam mercadoria 

de importação permitida, mas com supressão de tributos inferior a R$ 20.000,00, pelo que o 

MPF deixou de denunciá-los por descaminho, ante a insignificância. 5. A Juíza Federal, ao 

discriminar detalhadamente cada caso em sua decisão, acolheu o arquivamento em relação 

aos casos em que: I) o valor dos tributos iludidos não ultrapassou o patamar de R$ 

20.000,00 e que não houve reiteração da conduta ou que, apesar da existência de registro de 

autuações anteriores, estas foram em número pequeno, havendo margem à discussão quanto 

a efetiva caracterização de habitualidade delitiva capaz de demonstrar reprovabilidade do 

comportamento e; II) não há justa causa para a persecução penal, uma vez que as pessoas 

constavam da lista de passageiros do ônibus em que foram apreendidas as mercadorias, mas 

não foram presas em flagrante, não podendo se concluir que estavam de fato no veículo. 6. 

Dessa forma, a discordância do arquivamento se deu nos casos em que os investigados 

possuem um número elevado de reiterações, motivo pelo qual deve ser dado 

prosseguimento às investigações em relação a estes autuados. 7. O princípio da 

insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na 

prática delitiva. Precedentes STF e STJ. 8. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 9. 

Designação de outro Membro do MPF para dar continuidade nas investigações, nos termos 

da decisão da Magistrada.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

006. Processo: JF/PR/CAS-5010213-

74.2014.4.04.7005-APN - 

Eletrônico  

Voto: 6299/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO 

STF. CRIME PREVISTO NO ART. 334, DO CP. REQUISITOS PREVISTOS NOS 

ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS SUBJETIVOS. INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO 

DA PROPOSTA. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática do 

crime previsto no art. 334 do Código Penal. 2. O Procurador da República deixou de 

oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao argumento de que o 

denunciado é pessoa contumaz na prática de ilícitos desse jaez, o que demonstra fazer da 
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conduta ilícita seu meio de vida, não preenchendo os requisitos subjetivos para a percepção 

do benefício, uma vez que sua conduta social e sua personalidade, nos termos do art. 77, 

inciso II, do Código Penal, não autorizam a concessão da benesse. 3. Remessa dos autos à 

2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP, por analogia 

(Súmula 696 do STF), c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o 

art. 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício 

de suspensão condicional do processo. 5. Ocorre que, quanto aos requisitos subjetivos, 

verifica-se que a apreciação negativa das circunstâncias, dos motivos e da conduta social da 

agente impedem o oferecimento da benesse pelo MPF. 6. No caso dos autos, como bem 

ressaltou o Procurador da República oficiante, na pesquisa feita pelo COMPROT, com data 

inicial de 20 de março de 2010 e final de 20 de março de 2015, foram constatados outros 

autos de infração lavrados em desfavor do denunciado, pela prática de descaminho e/ou 

contrabando, sendo que, nos últimos 5 (cinco) anos, os tributos iludidos nos procedimentos 

administrativos atingem o montante de R$ 57.455,47, não preenchendo, assim, os 

requisitos subjetivos que autorizam a suspensão condicional do processo previstos no artigo 

77, inciso II, do Código Penal.. 7. O não preenchimento de requisito de admissibilidade 

impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal. Precedente do STJ: 

(STJ - Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge Mussi, DJE : 30/11/2009) 8. Insistência 

na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação 

penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

007. Processo: JF-RJ-0500024-

34.2016.4.02.5103-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 6149/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62, 

VII, DA LC Nº 75/93. NÃO VERIFICAÇÃO, POR ORA, DE INDÍCIOS DA 

PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível 

desvio de finalidade por parte dos administradores de empresa de construção civil, 

quanto à utilização de valores supostamente auferidos por meio de Contrato Particular 

de Consolidação, Renegociação de Dívida e outras Obrigações, celebrado com a CEF, 

que teria como finalidade específica permitir a quitação de um contrato de 

financiamento anteriormente firmado com o BNDES. 2. O Procurador da República 

oficiante na PRM Campos dos Goytacazes/RJ, diante da possível prática de crime 

contra o SFN, promoveu o declínio de atribuições à PR/RJ, para distribuição a um dos 

Membros atuantes junto a uma das varas especializadas em crimes contra o SFN. 

Entendeu que houve desvio de finalidade quanto à utilização dos recursos auferidos em 

razão de contrato celebrado com a CEF, o que caracterizaria, ao menos em tese, a 

conduta criminosa prevista no art. 20 da lei 7.492/86. 3. Por sua vez, o membro do 

MPF oficiante na PR/RJ, considerando que o referido contrato celebrado (objeto dos 

presentes autos) não era um contrato de financiamento, mas sim um Contrato Particular 

de Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida e outras Obrigações, não 

justificando a competência de uma das varas especializadas em crimes contra o SFN, 

solicitou ao Juízo que se declarasse incompetente e suscitasse conflito negativo de 

competência. 4. O Juiz Federal, no entanto, considerando tratar-se de hipótese de 

controvérsia entre Membros do MPF em fase pré-processual, determinou a remessa dos 

autos à PGR, para distribuição à Câmara de Coordenação e Revisão. 5. Verifica-se que 

o contrato objeto da presente apuração não era um contrato de financiamento, mas sim 

um Contrato Particular de Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida e outras 

Obrigações. 6. Não há notícia de aplicação de recursos provenientes de financiamento 

em finalidade diversa no tocante ao contrato celebrado anteriormente, este sim um 

contrato de financiamento (na modalidade de Cédula de Crédito Bancário de Abertura 

de Crédito), existindo nota fiscal de aquisição do maquinário. 7. Fixação da atribuição, 
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neste momento, da PRM Campos dos Goytacazes/RJ (suscitada) para prosseguir na 

investigação.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição 

do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

008. Processo: 08190.048032/17-93 Voto: 6138/2017 Origem: PROCURADORIA 

DA REPUBLICA - 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada em razão de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela 

PRF, por ter sido o representado flagrado na condução de veículo (ônibus) realizando 

transporte irregular coletivo de passageiros, no itinerário entre Águas Lindas/GO e 

Brasília/DF, cobrando o valor de R$ 4,00 (quatro reais) por passageiro. A Promotora de 

Justiça (suscitada) remeteu os autos à PR/DF por entender que os fatos narrados se 

enquadram no tipo penal previsto no art. 328 do CP, na medida em que o exercício de uma 

função pública por particular, sem estar legalmente investido para o exercício da atividade, 

caracterizaria o crime de usurpação de função pública. O Procurador da República oficiante 

suscitou conflito negativo de atribuição, visto que a conduta sob investigação enquadra-se na 

contravenção penal de exercício irregular de profissão. Os fatos sob apuração não se 

enquadram na conduta típica prevista no art. 328 do CP, mas sim na contravenção prevista no 

art. 47 da LCP (exercício irregular de profissão). O núcleo do tipo usurpar requer o 

apoderamento indevido ou o exercício ilegítimo de função pública, sendo imprescindível, 

portanto, a prática de atos inerentes ao ofício usurpado, o que não ocorreu na espécie, por não 

estar presente a elementar do tipo função pública. O simples fato de uma atividade ser 

desempenhada a partir de autorização ou permissão do Poder Público não a torna revestida de 

caráter de função pública. Nota-se que o cerne da conduta do autuado consiste no exercício 

irregular de serviço público com o objetivo de auferir vantagem econômica, por meio de 

atividade que demanda o preenchimento de determinadas condições estabelecidas por lei, 

enquadrando-se, dessa forma, na infração penal prevista no art. 47 da LCP. Ausência de 

atribuição do MPF (CF, art. 109, IV). Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 

08190.048036/17-44, voto n° 4597/2017, julgado na Sessão n° 680, unânime. Cabe ao 

Procurador-Geral da República dirimir conflito de atribuições entre o Ministério Público 

Federal e o Ministério Público Estadual/MPDFT, conforme preconizado na Tese nº 7 da 

Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 

1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da 

República.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 

ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 

atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

009. Processo: 08190.048050/17-75 Voto: 6203/2017 Origem: PROCURADORIA 

DA REPUBLICA - 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada em razão de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela 

PRF, por ter sido o representado flagrado na condução de veículo realizando transporte 

clandestino de passageiros, no itinerário entre Águas Lindas/GO e Brasília/DF, cobrando o 

valor de R$ 6,00 (seis reais) por passageiro. A Promotora de Justiça (suscitada) remeteu os 

autos à PR/DF por entender que os fatos narrados se enquadram no tipo penal previsto no art. 

328 do CP, na medida em que o exercício de uma função pública por particular, sem estar 

legalmente investido para o exercício da atividade, caracterizaria o crime de usurpação de 

função pública. O Procurador da República oficiante suscitou conflito negativo de atribuição, 

visto que a conduta sob investigação enquadra-se na contravenção penal de exercício irregular 

de profissão. Os fatos sob apuração não se enquadram na conduta típica prevista no art. 328 

do CP, mas sim na contravenção prevista no art. 47 da LCP (exercício irregular de profissão). 

O núcleo do tipo usurpar requer o apoderamento indevido ou o exercício ilegítimo de função 

pública, sendo imprescindível, portanto, a prática de atos inerentes ao ofício usurpado, o que 

não ocorreu na espécie, por não estar presente a elementar do tipo função pública. O simples 
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fato de uma atividade ser desempenhada a partir de autorização ou permissão do Poder 

Público não a torna revestida de caráter de função pública. Nota-se que o cerne da conduta do 

autuado consiste no exercício irregular de serviço público com o objetivo de auferir vantagem 

econômica, por meio de atividade que demanda o preenchimento de determinadas condições 

estabelecidas por lei, enquadrando-se, dessa forma, na infração penal prevista no art. 47 da 

LCP. Ausência de atribuição do MPF (CF, art. 109, IV). Precedente da 2ª CCR: Procedimento 

n° 08190.048036/17-44, voto n° 4597/2017, julgado na Sessão n° 680, unânime. Cabe ao 

Procurador-Geral da República dirimir conflito de atribuições entre o Ministério Público 

Federal e o Ministério Público Estadual/MPDFT, conforme preconizado na Tese nº 7 da 

Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 

1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da 

República.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 

ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 

atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

010. Processo: 1.15.004.000005/2017-71 Voto: 6165/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CRATEÚS/TAUÁ-CE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de declínio de atribuição da Promotoria de Justiça de 

Crateús, para apurar o não-repasse, à Prefeitura de Crateús, de valores retidos na fonte pela 

Câmara Municipal do mesmo município, a título de Imposto de Renda. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Observa-se das informações constantes dos autos que 

o valor devido a título de IRPF foi corretamente repassado pelo município de Crateús à União, 

tendo aquele ente federativo, exclusivamente, suportado o prejuízo, tanto o é que propôs ação 

executiva a fim de reaver os valores despendidos. Ademais, destaque-se o disposto no art. 158, 

inciso I, da Constituição Federal CF: Pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do 

imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 

e mantiverem. Desse modo, temos como não configurada hipótese de competência da Justiça 

Federal, a teor do disposto no art. 109, I, da CF e, por conseguinte, a atribuição do Ministério 

Público Federal, definida por simetria àquela, na forma do art. 37, I, da Lei Complementar nº 

75/93. Ratificação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o 

Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme 

preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em 

precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao 

Exmo. Procurador-Geral da República.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 

ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 

atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

PADRÃO  

Homologação do Declínio de atribuição 

011. Processo: DPF/CRU/PE-00151/2017-INQ Voto: 6207/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - 

SETOR JURIDICO DA 

PRM/GARANHUNS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que indivíduo não identificado, mediante emprego de arma de fogo e 

cobertura de comparsas, adentrou na agência e subtraiu a quantia de R$ 170.846,07 

pertencentes ao patrimônio do Banco do Brasil S.A. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam integralmente ao Banco do 

Brasil, sociedade de economia mista. Ausência de dano ao serviço postal. Precedentes do 

STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR 

(JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). 
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Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse 

direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma 

a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

012. Processo: DPF/DVS/MG-00355/2016-INQ Voto: 6159/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - 

FLAVIA CRISTINA 

TAVARES TORRES  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 3º c/c art. 14, II) praticado em agência dos 

Correios. Relato de os que os investigados entraram na agência, portando arma de fogo, 

efetuaram 2 disparos contra o vigilante, e subtraíram a quantia de R$ 4.192,07, dos quais R$ 

4.182,70 pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil S.A. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase 

integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dano insignificante ao 

serviço postal (R$ 9,37). Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 

133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª 

Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos 

penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, 

e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

013. Processo: DPF/ITZ/MA-00052/2015-INQ Voto: 6142/2017 Origem: GABPRM1-ACMC 

- ARMANDO CESAR 

MARQUES DE CASTRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. I) Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Utilização de 

diploma falso, junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN/MA, para 

requerimento de inscrição profissional. Recebimento da promoção de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Atipicidade da 

conduta. Docente que desconhecia a falsidade do diploma apresentado, já que frequentou o 

curso de enfermagem durante 05 anos. Homologação do arquivamento. II) Crime de 

estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Depoimentos dos envolvidos que apontam indícios do crime 

de estelionato, tendo a aluna sido vítima dos representantes das instituições que ofertaram 

curso irregular e foram responsáveis pela emissão do diploma falso. Inexistência de 

elementos indicativos da competência federal. Não ocorrendo, com a infração penal, 

prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, 

consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

014. Processo: DPF/JZO/BA-0041/2017-INQ Voto: 6388/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 

SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/PETROLINA 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta venda de medicamentos sem registro na ANVISA. (CP, art. 273, 

§1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O fato de o 

produto não ter registro na ANVISA, órgão responsável pela respectiva fiscalização, não 

tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e 

julgamento do delito em apuração. Conduta delituosa que não atinge, de forma direta, bens, 

serviços ou interesses da União, como, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse 

a fiscalização por parte de servidores da ANVISA. Ausência de indícios de 

transnacionalidade da conduta, fato que, também, poderia justificar a competência da Justiça 

Federal. Precedente STJ, Terceira Seção: CC 148.315/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 

Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Precedentes da 2ª CCR: Processo 

nº 1.26.001.000021/2017-18, 674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime; Processo nº 

1.36.001.000003/2017-81, 674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime. 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

015. Processo: DPF/MOC-00151/2016-INQ Voto: 6346/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) praticado contra agência 

dos Correios. Relato de que indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de 

fogo adentram na agência e subtraíram a quantia de R$ 7.540,13 pertencentes ao 

patrimônio do Banco do Brasil S.A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 

da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase integralmente ao Banco do Brasil, 

sociedade de economia mista. Dano insignificante ao serviço postal (R$ 3,35). Precedentes 

do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª 

CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, 

unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços 

ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 

não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao 

Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da 

Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

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

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

016. Processo: DPF/VGA-00571/2014-INQ Voto: 6374/2017 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 

GUALTIERI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do delito tipificado no artigo 

296, § 1.°, inciso I, do Código Penal. Utilização de certificação falsa do SIF em 

determinado produto alimentício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 

2ª CCR). Consta dos autos que um consumidor teria adquirido produto (queijo), em 

25/02/2013, que estava com data de fabricação de 01/03/2013. Investigado que utilizou-se 

da marca, de forma indevida, com vistas a realizar, ilegalmente, comércio de produtos. A 

pré-datação de prazo de validade com o escopo de aumentá-lo, bem como eventual 

irregularidade na utilização de selo do SIF, tem o condão principal de trazer prejuízos ao 

mercado consumidor ou mesmo a outros comerciantes, daí não decorrer diretamente lesão 

a bens ou interesses federais. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece 

atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, 
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IV, da Constituição Federal. Os fatos em apuração são rigorosamente idênticos aos já 

investigados no IPL DPF/VGA 00256/2014 , no qual a 2ª CCR/MPF já homologou o 

declínio de atribuições em favor da Promotoria de Justiça de Poços de Caldas-MG (676ª 

Sessão de Revisão, de 24/04/2017). 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

017. Processo: SR/PF/CE-00686/2013-INQ Voto: 6385/2017 Origem: GABPRM2-FAPF - 

FRANCISCO ALEXANDRE 

DE PAIVA FORTE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168), em razão da 

ausência de recolhimento de contribuições sindicais descontadas de servidores municipais 

no ano de 2012. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). 

Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, 

o desvio ou não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai a competência 

da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 222 do STJ (Compete à Justiça Comum 

processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT). 

Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. 

Precedentes: STF, Tribunal Pleno ACO 1953 AgR, Min. Ricardo Lewandowski, DJ 

19/02/2014; STJ, Terceira Seção CC 136.611/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 

julgado em 23/09/2015, DJe 29/09/2015; AgRg no CC 132.766/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 

julgado em 13/08/2014, DJe 25/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação. Eventual lesão a 

particulares. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

018. Processo: 1.12.000.000878/2017-25 Voto: 6201/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Sistema 

informatizado de ente público municipal foi invadido e as informações foram bloqueadas por 

hacker, que teria exigido pagamento para liberação do acesso ao sistema. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 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. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

019. Processo: 1.13.000.001618/2016-59 Voto: 6370/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. 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. Incidência do 

Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em 

ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta 

que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a 

competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 
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13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

020. Processo: 1.13.001.000079/2017-10 Voto: 6348/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

TABATINGA-AM  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Furto de lancha doada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação FNDE ao Município de Tabatinga/AM. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Em que pese o objeto do furto ser uma embarcação 

adquirida com verba federal, observa-se que foi doada pela autarquia federal ao município e já 

havia sido incorporada ao seu patrimônio. Tratando-se de bem incorporado ao patrimônio da 

municipalidade, não há interesse direto da União ou da autarquia federal (FNDE), a ensejar a 

competência da Justiça Federal e, consequentemente, 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

021. Processo: 1.18.001.000454/2017-37 Voto: 6379/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de produto sem registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ANVISA. (CP, art. 273). Alteração da formulação de medicamentos sem 

autorização prévia da ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 2ª CCR). 

O fato de o produto não ter registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair o 

processo e julgamento do delito em apuração para a competência da Justiça Federal, que 

somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou 

interesses da União in casu, mais especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

, o que não ocorre no caso dos autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do produto. 

Precedente do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. 

Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.14.000.003301/2016-10, 670ª Sessão de Revisão, de 

30/01/2017; Processo nº 1.26.001.000646/2016-91, 671ª Sessão de Revisão, de 13/12/2017. 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

022. Processo: 1.22.003.001017/2015-26 Voto: 6158/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

UBERLANDIA-MG  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1°, II). Relato de 

suposto desrespeito ao direito de posse dos representantes, titulares de lotes em projeto de 

assentamento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Condutas delitivas 

que não apresentam ofensa à titularidade da terra, prejudicando tão somente as vítimas 
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(particulares). 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. 

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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

023. Processo: 1.22.012.000309/2017-02 Voto: 6369/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de uso de documento falso 

(CP, art. 304), perante instituição de ensino superior privada. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta investigada afeta serviço e interesse do Ministério da 

Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, 

havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de 

interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender cabíveis. Todavia, sob 

a ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União 

ou de suas entidades. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à Justiça Estadual o 

processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a 

estabelecimento particular de ensino. Ademais, a Súmula n° 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 legitimar a atribuição do 

Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL Nº 

00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto 

7212/2016, Sessão de Revisão 663, de 17/10/2016. 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, remetendo-se cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 

para conhecimento e providências que entender cabíveis, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

024. Processo: 1.23.000.001788/2017-78 Voto: 6414/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Noticia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 238 da Lei n° 8.069/90. Existência de 

indícios de negociação (compra/venda) de recém-nascida. Genitora, residente em Belém/PA, 

teria entregado sua filha a casal residente em Volta Redonda/RJ. Possibilidade de que o acordo 

tenha representado uma burla à fila de adoção, prática esta comumente utilizada por casais que 

buscam estabelecer vínculos socioafetivos com o menor, mediante o ajuizamento de ação de 

guarda, para, posteriormente, com base nesse vínculo, requerer a adoção. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Apesar do referido tipo penal ter sido objeto da 

Convenção da ONU sobre direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário e que foi 

incorporada ao direito pátrio mediante o Decreto Legislativo n° 28/90 e promulgada pelo 

Decreto Presidencial n° 99.710/90, não há nos autos elementos que indiquem 

transnacionalidade na conduta (CF, art. 109, V). Inexistência de elementos de informação 

capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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025. Processo: 1.27.000.001689/2017-47 Voto: 6423/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º) 

em tese cometida por particular (agiota), o qual exigiria como garantia para o adimplemento do 

empréstimo cartões de beneficiários do Bolsa-Família. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 2ª Câmara). Conduta ilícita praticada entre particulares. Aplicação da Súmula 

STF nº 498: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento 

dos crimes contra a economia popular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição 

ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da 

Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

026. Processo: 1.27.003.000067/2016-91 Voto: 6380/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PARNAIBA-PI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de 

empréstimo consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a 

CCR). Instituição financeira privada. Ausência de indícios de participação de servidor público 

federal nas alegadas irregularidades. Prejuízo, se confirmado, suportado unicamente por 

particular. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS não responde, em 

nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à averbação dos 

valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição financeira em relação às operações 

contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a 

qualquer de suas entidades. Precedentes STJ Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; 

CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

027. Processo: 1.28.000.000628/2017-25 Voto: 6341/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Atuação a partir do envio pela Polícia 

Civil para apurar a ocorrência do furto de R$ 69.880,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e 

oitenta reais), além de um computador com a filmagem do fato, na Casa Lotérica de Taipu/RN. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Realizada diligência, à CEF 

assegurou que não houve prejuízo ao seu patrimônio, pois as lotéricas conveniadas com ela 

possuem seguros contra eventuais danos, inclusive em caso de furtos, ficando a seguradora 

como responsável pelos seguros às lotéricas. 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. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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028. Processo: 1.29.000.002309/2017-17 Voto: 6236/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta venda de medicamentos em descordo com o registro na ANVISA. 

(CP, art. 273, §1º-B). Comércio de medicamento com erro no blister ou cartela de comprimidos, 

impresso na parte de alumínio com gravação constando dosagem de 80mg, ao invés da dosagem 

correta de 40mg. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conduta 

delituosa que não atinge, de forma direta, bens, serviços ou interesses da União, como, por 

exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de servidores da 

ANVISA. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, fato que, também, poderia 

justificar a competência da Justiça Federal. Precedente STJ, Terceira Seção: CC 148.315/GO, 

Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

029. Processo: 1.30.001.002497/2017-52 Voto: 6204/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima brasileira que efetuou, via 

internet, a reserva de apartamento em Nova York/USA, para temporada, mediante o depósito 

antecipado do aluguel e ao chegar ao destino percebeu que se tratava de um golpe. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos narrados apontam a possível 

ocorrência do crime de estelionato praticado entre particulares. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

030. Processo: 1.30.001.002895/2017-79 Voto: 6209/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Convite enviado 

por usuário da rede social facebook, incentivando a participação em atividade financeira, com a 

promessa de recebimento de vantagem em dinheiro. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como pirâmide financeira, que envolve a 

permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer 

produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e 

o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza crime contra 

o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. 

Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira 

Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 

do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 

ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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031. Processo: 1.31.000.000971/2017-84 Voto: 6160/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação para apurar supostos crimes de falsidade de 

documento particular (CP, art. 298) e usurpação de função pública (CP, art. 328). Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos narrados apontam possíveis 

irregularidades relacionadas ao transporte rodoviário de passageiros de linha intermunicipal, no 

Estado de Rondônia. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou 

interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se 

firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

032. Processo: 1.33.004.000060/2017-42 Voto: 6376/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171) e falsidade ideológica (CP, art. 

299). Ofício oriundo da Justiça Federal noticiando supostas irregularidades na constituição e 

atuação de associações representativas de classe. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse 

direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a 

competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

033. Processo: 1.36.000.000147/2017-48 Voto: 6347/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime 

contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Representação informando a 

existência de empreendimento, cujo funcionamento é virtual, que recrutava pessoas para 

participação em atividade financeira, com a promessa de recebimento de vantagem em dinheiro. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como 

pirâmide financeira, que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas 

para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do 

Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em 

ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta 

que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a 

competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 

13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

034. Processo: JF-TAB/AM-0001075-

50.2016.4.01.3201-INQ 

Voto: 6225/2017 Origem: GABPRM2-PLB - 

PABLO LUZ DE BELTRAND  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, inc. I, da Lei nº 

11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 33 da 2ª CCR). A apreensão ocorreu durante abordagem realizada por 

policiais militares na residência da acusada, ocasião em que foram encontradas diversas 

armas e drogas acondicionadas em diversos cômodos do local. Conforme declarado por 

testemunhas, as drogas e armas eram trazidas por terceiros para a residência da 

investigada e de seu irmão, os quais eram responsáveis por transportá-las na rota entre 

as cidades de Tabatinga e Santo Antônio de Iça, ambas no Estado do Amazonas. I) 

Tráfico de Drogas. Apesar de comprovada a materialidade delitiva, não há nos autos 

qualquer indício que evidencie a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, no 

que se refere à conduta da investigada. II) Posse ilegal de arma de uso restrito. 

Comprovada a materialidade delitiva, não há na investigação qualquer indício que 

evidencie sua transnacionalidade. O Estatuto do Desarmamento não modificou a 

competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, 

que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 

128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. III) Ratificação, por 

este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério 

Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme 

preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e 

em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento 

dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos 

autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente 

conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

035. Processo: 1.22.020.000012/2016-59 Voto: 6240/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

MANHUAÇU/MURIAÉ-

MG  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta prática dos crimes previstos no art. 2°, I, da 

Lei n° 8.137/90 e no art. 355 do CP. Advogado que, após obtenção de êxito em ação 

previdenciária, retirou a RPV e sacou o valor de R$ 24.056,24, declarando se tratar de 

rendimento isento ou não tributável, transferindo-o para sua conta pessoal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação ao suposto crime contra a ordem 

tributária, a declaração de isenção não é falsa, pois não se refere ao advogado, mas sim ao 

cliente (lavrador), em nome de quem foi realizado o saque junto à instituição financeira, 

mediante procuração. Quanto ao crime de patrocínio infiel, não há notícia de atos lesivos aos 

interesses do cliente em juízo, mas sim após o término do processo judicial. Não configuração 

do referido crime. Homologação do arquivamento. 2) Possível prática do crime de apropriação 

indébita (CP, art. 168, §1°, III). Fato ocorrido na relação cliente/advogado. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 

Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao 

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

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e 

Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

036. Processo: 1.25.000.001034/2017-43 Voto: 6200/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1°). 

Suposta realização de operação de compra e venda de imóvel por valor superior ao que constou 

na respectiva escritura pública e na matrícula imobiliária. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Encaminhamento de ofício à Receita Federal do Brasil. 
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Informações de inexistência de registros de fiscalizações em andamento ou encerradas 

relacionadas aos contribuintes mencionados. Crime de natureza material, cuja ocorrência 

depende da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição 

definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Possibilidade, ainda, da prática de 

crime contra a ordem tributária de competência da Justiça Estadual, em razão da redução de 

ITBI. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 

declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e 

Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

037. Processo: 1.30.001.000507/2017-15 Voto: 6157/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta existência de organização criminosa composta por particulares, 

servidores públicos e empresa farmacêutica, destinada a fraudar a instrução de processos 

judiciais ajuizados em face do Estado do Rio de Janeiro em demandas de saúde para aquisição 

de medicamentos, mediante emissão de laudos médicos de falso-positivo atestando doenças 

lisossômicas, mais especificamente, doença de Pompe. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, inc. IV). Dos esclarecimentos prestados pelo médico do H.U.A.P., preliminarmente, é 

possível verificar que o diagnóstico realizado pela equipe de Neurologia, posteriormente 

confirmado, da aflição que acomete o noticiante, foi respaldado em exames clínicos e 

laboratoriais avançados que, em conjunto, apontavam para a deficiência da enzima alfa-

glicosidade e, consequentemente, a existência da doença de Pompe. Ainda, no que tange à 

utilização do medicamento Myozyme, o médico responsável esclarece que se trata da única 

existente no mercado destinado ao tratamento da doença de Pompe, razão pela qual, uma vez 

diagnosticada e evidenciada a sua gravidade, forçoso reconhecer a necessidade da prescrição, 

como no caso apresentado. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita praticada no 

caso. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 

da 2ª CCR). Em relação à suposta existência de organização criminosa aventada pelo noticiante, 

não há nos autos elementos mínimos a indicar eventual participação ou coautoria por parte de 

servidores federais do H.U.A.P., eis que o diagnóstico e tratamento foi respaldado em exames 

específicos e protocolos de atendimento médico padrão para o caso. Homologação do declínio 

de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e 

Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

038. Processo: DPF/AM-00720/2016-INQ Voto: 6428/2017 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, ambos do CP. 

Apreensão, pela Marinha do Brasil, da Caderneta de Inscrição e Registro CIR do 

investigado, cuja falsidade foi atestada pelo laudo de Exame Pericial. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Contexto em que o investigado teria 

recebido a carteira de um indivíduo conhecido como GATO, que lhe garantiu que era 

autêntica, sendo carimbada pelo próprio capitão. Inexistência de elementos que indiquem 

dolo ou má-fé do investigado, pessoa humilde que queria apenas mover sua moradia pelo 

rio e, desconhecendo dos procedimentos legais da Marinha, foi enganado por um 

despachante que lhe garantiu que o documento era autêntico. Possivelmente, o investigado 

foi na verdade vítima de esquema criminoso muito presente em Manaus e que é apurado 

nos autos do ILP n° 637/2014 SR/DPF/AM. Com relação ao despachante, possível autor 

da falsidade, não se dispõe de elementos necessários para a sua identificação. Ausência de 
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indícios de autoria. 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

 

039. Processo: DPF/AM-00730/2016-INQ Voto: 6398/2017 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, ambos do CP. 

Apresentação, por parte de proprietário de embarcação, de Título de Inscrição de 

Embarcação TIE ideologicamente falso à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Contexto em que o 

proprietário da embarcação buscou despachante idoneamente, com intenção de adquirir o 

documento de maneira que acreditava correta, inclusive por não possuir conhecimento 

técnico suficiente. Inexistência de elementos que indiquem dolo ou má-fé do dono da 

embarcação, que, possivelmente, também foi vítima de esquema criminoso muito presente 

em Manaus e que é apurado nos autos do ILP n° 637/2014 SR/DPF/AM. Com relação ao 

despachante, possível autor da falsidade, não se dispõe de elementos necessários para a 

sua identificação. Ausência de indícios de autoria. 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

040. Processo: DPF/BG-00225/2015-INQ Voto: 6153/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 

GUILHERME FERNANDES 

FERREIRA TAVARES  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial instaurado a partir de manifestação na qual noticia a posse 

irregular de lotes, por assentado do INCRA. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171, 

§ 3º), falsidade ideológica (CP, art. 299) e invasão de terras públicas (Lei 4947/66, art. 

20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas, os fatos 

narrados não foram confirmados. O investigado declarou que possui o lote nº 12 e, suas 

duas filhas, o de nº 5 e 77, respectivamente, o que foi comprovado pelo INCRA. Cópias 

dos processos administrativos referentes aos lotes investigados demonstram a regularidade 

do assentamento. Possuidores devidamente cadastrados nos registros do INCRA. 

Ausência de materialidade delitiva. Inexistência 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

041. Processo: DPF/JZO/BA-0047/2014-INQ Voto: 6166/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 

SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/PETROLINA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos artigos 

129, 147, 163 e 250, § 1º, todos do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). A presente investigação teve início a partir notícia-crime, encaminhada por 

indígena da tribo Tumbalalá, narrando que, em 07 de janeiro de 2014, por volta das 19 h, 

uma índia foi abordada, no território tradicional da tribo, situado entre os Municípios de 

Curaçá-BA e Abaré-BA, por três homens armados e vestidos com capuzes, os quais, além 

de a agredirem, fizeram-lhe perguntas sobre a retomada do território, a quantidade de 

pessoas no local e sobre as lideranças do povo, especialmente sobre os caciques, bem como 

fizeram, por várias vezes, ameaças à pessoa de um dos caciques, no sentido de que iriam 
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pegá-lo. Ainda de acordo com a notícia-crime mencionada, em 24 de janeiro do mesmo ano, 

por volta das 00h15, indivíduos não identificados atearam fogo em duas barracas da aldeia, 

tendo os indígenas concluído, pelos rastros no local, que isto foi feito por duas pessoas. 

Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Esgotamento das diligências 

investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente 

idônea. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas 

se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

042. Processo: DPF/JZO/BA-0214/2013-IPL Voto: 6213/2017 Origem: GABPRM -   
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de 

saques de benefício previdenciário após o óbito do titular, no período de 06/2007 a 09/2009. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques realizados mediante cartão 

magnético. Entidade pagadora informou não possuir as imagens capturadas pelo sistema de 

CFTV à época dos fatos, tampouco documentos comprobatórios que possam ajudar na 

elucidação do caso. Ausência de testemunhas que possam auxiliar nas investigações. 

Ouvidas, as filhas do beneficiário negaram terem realizado os saques. Inexistência de 

elementos mínimos aptos para determinar e identificar a autoria delitiva. Esgotamento de 

diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

043. Processo: 1.13.001.000155/2016-06 Voto: 6350/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

TABATINGA-AM  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de notícia anônima comunicando suposta 

retenção de cartões, referente a benefícios sociais titularizados por indígenas, por parte de 

comerciante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, os 

fatos narrados não foram comprovados. A equipe policial diligenciou junto aos servidores da 

FUNAI, bem como ao Cacique da Comunidade mencionada na denúncia para obter maiores 

informações acerca da denúncia anônima, no entanto, vislumbrou não existir nenhum relato ou 

denúncia formal dos indígenas, não sendo apontado sequer um indígena que tenha relatado ter 

seu cartão retido pelo mencionado comerciante. Esgotamento das diligências investigatórias 

razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência 

de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

044. Processo: 1.14.000.001633/2017-41 Voto: 6386/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação criminal formulada por curadora de beneficiário de pensão por 

morte do seu genitor, auditor fiscal da Receita Federal, na condição de filho maior e inválido, 

em razão de doença mental, comunicando suposta fraude no rateio da referida pensão. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informa a noticiante a pensão passou a ser dividida, 

em setembro/2014, com os irmãos e, posteriormente, com a companheira do falecido, de forma 

irregular, sob sob ótica. Contudo, não se vislumbra dos fatos narrados a prática de infração 

penal, mas sim uma discussão restrita ao âmbito cível, tendo em vista que a noticiante busca a 

anulação do rateio da referida pensão por morte, que foi devidamente determinado por via 

administrativa e no juízo cível, onde deverá ser contestada a habilitação dos dependentes, 
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inexistindo prova de fraude perpetrada pelos titulares das cotas. Nesse sentido, cumpre registrar 

que a questão está sendo discutida nos autos de Ação Previdenciária. Trata-se, assim, de matéria 

cível, ainda controvertida, sem reflexo na área criminal em face da ausência de materialidade 

delitiva, consistente na prova de fraude praticada para fins de recebimento de pensão por morte. 

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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

045. Processo: 1.14.002.000162/2017-33 Voto: 6228/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento 

indevido de parcelas de benefício previdenciário, após o óbito dos segurados, por terceiros 

desconhecidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação a dois dos 

casos analisados, os segurados não possuíam procurador ou representante legal cadastrados e os 

benefícios foram recebidos mediante a utilização de cartão magnético, até o ano de 2007. 

Ausência de indícios de autoria e de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual. 

Quanto ao terceiro caso analisado, teria sido sacada apenas uma parcela após o óbito. Aplicação 

da Orientação n° 04 desta 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

046. Processo: 1.15.002.000279/2017-80 Voto: 6335/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (Lei 8137/90). Manifestação 

sigilosa, perante o MPT, relatando que os representantes de determinada empresa estariam em 

atraso, por 2 meses, com o recolhimento das contribuições previdenciárias. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O mero inadimplemento de obrigações tributárias, sem 

apontamento de fraude, má-fé, sonegação, apropriação indébita, falsidade de declarações ou 

atos equivalentes, não caracteriza crime de sonegação fiscal, nem qualquer outro tipo penal, 

podendo ser considerado como mera inadimplência fiscal. Remessa de cópia dos autos à 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/CE para a devida fiscalização. Ausência de 

justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 

2ª CCR. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

047. Processo: 1.16.000.001591/2017-73 Voto: 6418/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de ameaça (CP, art. 147). Servidora lotada na Liderança do Partido 

Democratas que narrou o recebimento de telefonema com ameaças contra a vida de Deputado 

Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ocorrência foi investigada pelo 

Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados sem que fosse possível 

identificar o autor do referido telefonema. Identificação do número do celular que efetivou a 

ligação, na região do Estado do Pará. Realizadas tentativas de contato com o referido número, 

que encontra-se desativado, não sendo possível identificar o titular da linha, restando 

prejudicada a linha investigativa adotada. Inexistência de elementos suficientes da autoria 
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delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de 

linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. 

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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

048. Processo: 1.17.000.000630/2017-88 Voto: 6297/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - ESPIRITO 

SANTO/SERRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1º). 

Representação Fiscal para Fins Penais. Constatação de que administrador de sociedade 

empresária teria reduzido contribuições sociais. Substituição dos verdadeiros fornecedores por 

empresas pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas fantasmas), que fraudulentamente não recolhiam 

os tributos devidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, 

a Receita Federal constatou a falta de um montante de crédito tributário constituído na ordem de 

R$ 216.907,88 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e sete reais e oitenta e oito centavos). 

Ocorrência da morte do investigado. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

049. Processo: 1.20.000.000319/2017-43 Voto: 6151/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Relato de que morador de rua estava adentrando o estacionamento da 

Delegacia da Receita Federal de Cuiabá-MT a fim de dormir no interior do veículo estacionado 

no pátio do prédio sede daquele órgão público. Além disso, o investigado espalhava restos de 

papelão na área externa do edifício, acarretando trabalho adicional aos servidores da limpeza e 

também estaria ameaçando funcionários terceirizados, para que não mexam nos papelões que 

ele acumula e para que permitam sua permanência no local. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em causar lesão a pessoas ou qualquer bem ou 

interesse público, mas apenas o de autopreservação, uma vez que não tem local de moradia, 

muito menos ocupação que lhe dê renda suficiente (atua como flanelinha nas ruas), além de ser 

dependente de drogas. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

050. Processo: 1.20.000.001243/2016-92 Voto: 6342/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de recusa, retardamento ou omissão de 

dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil (Lei 7.347/86, art. 10) praticado, em 

tese, por Diretor e pelo Presidente da FUNAI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Informações prestadas pela chefe de gabinete do presidente da FUNAI esclareceram que 

em razão da sucessão de ocupantes na Presidência do Órgão e na Diretoria de Promoção ao 

Desenvolvimento Sustentável, foi concedido prazo para a solução da pendência, com resposta à 

PR/MT, a qual se mostrou satisfatória. Efetivo cumprimento das informações e dados 

solicitados. Demora justificada. Atipicidade da conduta narrada. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

051. Processo: 1.20.000.001870/2016-23 Voto: 6400/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que 

o noticiante relata que alguns pilotos de avião estariam praticando tráfico internacional de 

drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Fato encaminhado à 

Polícia Federal em Mato Grosso, a fim de que fosse realizada apuração preliminar. Não foram 

apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma apuração. Fatos 

relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informação capazes de 

possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento 

da persecução criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

052. Processo: 1.20.005.000097/2017-19 Voto: 6115/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Relato da ocorrência 

de saques indevidos de seguro-desemprego, em nome da suposta vítima, no período de 

21/03/2005 a 15/07/2005, realizado por pessoa desconhecida em agência da Caixa Econômica 

Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último saque ocorrido em 

15/07/2005. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da 

punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

053. Processo: 1.23.000.001908/2017-37 Voto: 6296/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação (CP, art. 355, 

parágrafo único). Representante alega que advogados teriam defendido partes contrárias em 

Ação Trabalhista em face de determinada empresa. No entanto, os próprios advogados, em 

petição, alegaram que não poderiam aceitar a incumbência de patrocinar os interesses da 

referida empresa no processo que atuavam anteriormente. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Comprovação de que os antigos advogados da empresa citada 

substabeleceram os poderes aos representados para atuarem no processo, uma vez que estariam 

impedidos de atuar. Constatação de que os noticiados não advogaram interesses antagônicos. 

Ausência de indícios de materialidade. Fato comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

054. Processo: 1.23.006.000327/2016-47 Voto: 6337/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PARAGOMINAS-PA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de depoimento de servidor municipal 

noticiando a ausência de repasse à Previdência Social dos valores de contribuições 

previdenciárias descontados do seu salário, pelos gestores do Município de Irituia/PA, nos anos 

de 2013 a 2016. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Suposta prática do crime 

de apropriação de contribuição previdenciária (CP, art. 168-A). Ausência de crédito tributário 

definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado (município). Aplicação do 

Enunciado nº 241 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: 

RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Consoante entendimento firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos 

tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 

10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também 

os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao 

que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os 

crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária. 

Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1549808/SP, Sexta Turma, DJe 13/11/2015; AgRg no 

REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015; HC 324.131/SP, Quinta Turma, DJe 

23/09/2015; AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015. Fato narrado pelo 

servidor municipal que, visto isoladamente, possibilita a aplicação do princípio da 

insignificância. Homologação do arquivamento. 2) Possibilidade do cometimento de crimes de 

responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/67) e de crimes praticados por funcionário público contra 

a administração em geral, em especial, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas (CP, 

art. 315), matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção). 

Remetam-se os autos àquele Colegiado, em cumprimento ao art. 2°, § 5° da Resolução CSMPF 

n° 148, de 1° de abril de 2014.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 

5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 

relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

055. Processo: 1.24.000.000801/2017-34 Voto: 6340/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de 

estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Representação na qual a noticiante informa 

possível saque indevido de sua conta inativa de FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Diligências realizadas. Em resposta a solicitação a Caixa Econômica Federal 

informa que não houve saque na conta inativa da suposta vítima. Fatos narrados que não foram 

comprovados. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva capazes de justificar 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

056. Processo: 1.25.000.001807/2017-91 Voto: 6156/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível crime contra a ordem 

tributária (Lei nº 8.137/90) praticado, em tese, por sociedade empresária. Imposto elidido no 

valor de R$ 3.990,05. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consoante 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da 

insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em 

decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel. Min. 

Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel. Min. Felix 

Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

057. Processo: 1.25.000.003813/2016-01 Voto: 6382/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a tramitação da Execução Penal de 

nº 5029696-37.2016.4.04.7000, autuada em face de estrangeiro. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Promoção de arquivamento sob os seguintes argumentos: Extrai-se dos 

autos eletrônicos que tal execução foi suspensa pela decisão do Ministro Relator do RHC 

76.533/PR (Evento 51). Tendo em vista que o supracitado processo de Execução encontra-se 

em trâmite regular e sob controle deste gabinete por intermédio do Sistema Único, bem como 

via Eproc, conforme se verifica do extrato de consulta processual, entende este Parquet 

desnecessário dar continuidade ao presente feito. Comunicação à Secretaria de Cooperação 

Jurídica Internacional. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

058. Processo: 1.25.005.000831/2014-11 Voto: 6349/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 20). Representação 

noticiando irregularidades na ocupação de unidades habitacionais do programa Minha Casa 

Minha Vida, do Governo Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Financiamento concedido com o propósito específico de aquisição de unidade habitacional e os 

recursos obtidos foram efetivamente empregados com esse fim. Desse modo, não há que se 

falar em aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista em contrato, mas sim em 

utilização do imóvel adquirido para fim diverso da daquele previsto contratualmente. Portanto, 

ainda que exista alguma semelhança entre a conduta prevista no artigo 20 da Lei nº 7.492/86 e 

aquela praticada no presente caso, é certo a norma penal incriminadora deve se interpretada de 

modo restritivo, pelo que é de se reconhecer a atipicidade da conduta da beneficiária, que 

importa em violação ao contrato firmado com a CEF, mas não à lei penal. Atipicidade material. 

Desvio de finalidade não configurada. Provável violação do contrato firmado com a CEF, a 

qual informou que adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a retomada do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

059. Processo: 1.25.008.000306/2017-18 Voto: 6229/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando possível crime contra a 

ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Contribuinte que, utilizando-se de declarações falsas, logrou 

reduzir o montante do IRRF nos anos de 2007 e 2008. Adesão ao parcelamento do débito em 

2012, com adimplemento regular das suas obrigações até o final de 2016. O inadimplemento 

parcial acarretou na rescisão do parcelamento, tendo sido o feito encaminhado à PFN para 

cobrança do saldo devedor, no valor de R$ 570,26. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o 

princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 

10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 

1230325/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 

54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. 
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Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

060. Processo: 1.26.001.000223/2017-51 Voto: 6351/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Subtração de peças pertencentes a veículo de 

propriedade da Procuradoria da Fazenda Nacional que estava guardado em galpão localizado 

próximo ao Órgão, por se encontrar avariado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Diligências realizadas demonstraram a falta de medidas mínimas de segurança, o que 

facilitou a ação delitiva. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela inexistência 

de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de 

convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc). Inexistência de 

diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

061. Processo: 1.27.000.001043/2017-60 Voto: 6426/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 

BRASÍLIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime 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). Conduta atribuída a Prefeita Municipal que teria deixado de praticar ato de 

ofício com a finalidade de sanar irregularidades no pagamento do benefício bolsa-família, 

tendo, ainda, deixado de encaminhar dados requisitados pelo Ministério Público para fins de 

instrução de inquérito civil. Após a instauração do procedimento, o Procurador da República 

oficiante na origem encaminhou documentação enviada pelo Município de Altos/PI, 

informando o atendimento extemporâneo da mencionada recomendação, o que ensejou o 

cancelamento de benefícios irregulares durante o processo de fiscalização. Ausência de 

elementos mínimos de conduta dolosa. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

062. Processo: 1.29.000.001043/2017-95 Voto: 6154/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 

342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente 

irrelevante no depoimento prestado pela testemunha. Questão fática relacionada ao controle de 

trabalho externo. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. 

Depoimento desconsiderado pelo TRT. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não 

configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 

668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, 

unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, 

Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 

1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen, 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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063. Processo: 1.29.000.001734/2017-99 Voto: 6120/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Ofício encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho 

tendo em vista manifestação contendo relato de que pelo menos dois trabalhadores de empresa 

particular estariam recebendo benefício de seguro-desemprego concomitantemente ao exercício 

de atividade laborativa, incorrendo no delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul informou que realizou fiscalização no 

estabelecimento investigado, não constatando nenhum empregado sem o respectivo registro e 

recebendo indevidamente o benefício de seguro-desemprego. Fatos narrados que não foram 

comprovados. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

064. Processo: 1.29.000.001974/2017-93 Voto: 6116/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Apuração de fato que representaria risco à segurança de voo. Faca encontrada 

junto a cobertor e travesseiro, envolto em saco plástico, que seria entregue aos passageiros de 

voo internacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, 

mediante oitiva do responsável pela empresa que realizou o procedimento de empacotamento 

do material (kit com travesseiro e cobertor) a ser fornecido aos passageiros, foi constatado que, 

na verdade, houve um descuido da pessoa responsável pela embalagem do material, que teria 

esquecido o objeto dentre as peças. Não verificação de prática criminosa. Ausência de justa 

causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

065. Processo: 1.29.000.002068/2017-14 Voto: 6336/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de desacato (CP, art. 331) e uso indevido da imagem. 

Autuação a partir de Ocorrência e mensagem eletrônica proveniente da Agência do INSS. 

Servidora relata que a segurada compareceu na instituição acompanhada do advogado para 

marcar uma perícia médica. Ainda disse que o advogado insistiu e tentou coagir os outros 

servidores que estavam o atendendo gravando três vídeos com a íntegra dos acontecimentos. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O advogado registrou a Ocorrência 

alegando que acompanhou a segurada porque o benefício dela acabaria no dia 24/09/2016 e que 

a servidora se negou a realizar o agendamento, por isso fez o requerimento por escrito e a 

gravação do ocorrido. Ausência de indícios da prática dos crimes noticiados. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

066. Processo: 1.29.000.002246/2017-07 Voto: 6417/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 

342). Depoimento de uma das testemunhas da reclamante que destoa das demais provas 

contidas nos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimento prestado 
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que foi integralmente desconsiderado pelo Juiz do Trabalho. Sentença fundada em outros 

elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. 

Não configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-

34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, 

unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, 

Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 

1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen, 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

067. Processo: 1.29.001.000149/2006-17 Voto: 6373/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BAGE-

RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível cometimento de delito 

contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Depósitos suspeitos efetuados em contas 

bancárias por intermédio/indicação de empresa de turismo, que abusou de sua autorização para 

atuar no câmbio, de Blumenau/SC. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em análise, em razão de 

pendência de recurso interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF. 

Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito 

tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; 

HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Na pendência 

de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. 

Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, 

configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal 

prontamente promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento da 

persecução penal. Homologação do arquivamento. Comunicação à Receita Federal do Brasil.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

068. Processo: 1.29.008.000368/2017-81 Voto: 6230/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de difamação e injúria (CP, arts. 139 e 140), 

praticados contra funcionária pública federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Ao registrar a ocorrência em sede policial, a vítima informou que não desejava representar 

criminalmente, mas apenas fazer o registro do incidente. Crimes de ação penal pública 

condicionada à representação. Não preenchimento do requisito estabelecido no art. 145, 

parágrafo único, do CP. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

069. Processo: 1.29.008.000404/2017-14 Voto: 6338/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). Comunicação 

feita pela Vara do Trabalho de Santiago. Ex-empregada relata que em razão de reclamatória 

trabalhista, recebe ameaças por telefone da esposa do dono da empresa para que desista da ação. 
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do áudio que acompanha os 

autos, não há palavras que configurem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios da 

prática do crime noticiado. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

070. Processo: 1.29.011.000130/2017-04 Voto: 6139/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Manifestação 

anônima referente a possíveis fraudes ocorridas no Programa Farmácia Popular do Brasil. 

Suspeita de que havia venda de medicamentos vencidos ou adulterados, sem receituário 

médico, além da possível ocorrência de sonegação fiscal e compra de produtos de estoque sem 

a comprovação de procedência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 

diligências, o Ministério da Saúde asseverou que não foram constatados indícios de 

irregularidades do programa na cidade de São Francisco de Assis, sendo que foram solicitados 

pelo DAF/SCTIE/MS os documentos comprobatórios das transações de todas as empresas 

localizadas no referido município. Ausência de indícios da prática do crime noticiado. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

071. Processo: 1.29.011.000165/2017-35 Voto: 6372/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 

342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prepostos apresentados pela 

reclamada que não eram empregados e desconheciam por completo os fatos objeto da demanda 

trabalhista. Depoimentos prestados que foram integralmente desconsiderados pelo Juiz do 

Trabalho. Aplicação da revelia. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos 

autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. 

Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, 

de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 

1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª 

Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 

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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

072. Processo: 1.29.014.000039/2017-51 Voto: 6409/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LAJEADO-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir dos fatos constatados em ação de cumprimento de sentença 

na qual constatou-se possível cometimento de ilícito tributário (Lei 8.137/90) por pessoa física 

e por empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, diante dos indícios de confusão 

patrimonial identificados no curso da referida ação judicial. Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). A fim de apurar eventual ocorrência de crime contra a ordem tributária, foi 

expedido ofício à Receita Federal, encaminhando cópia da documentação pertinente, para 

ciência dos fatos, requisitando a abertura de ação fiscal junto às pessoas física e jurídica 
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apontadas. Em resposta, a autoridade fazendária informou que, após criteriosa avaliação dos 

indícios de irregularidades trazidos ao conhecimento daquele Órgão, não foram identificados 

motivos suficientes para abertura de procedimento fiscal. Conforme informado pelo Chefe do 

Setor de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal, foi realizada diligência fiscal na empresa 

e analisada a escrituração contábil do ano-calendário 2016 em cotejo com a documentação 

trazida ao conhecimento da Fiscalização Fazendária. Entretanto, não foram encontrados 

indícios relevantes ensejadores de ação fiscal junto à pessoa jurídica. De mesma sorte, não se 

verificou estar presente a situação de confusão patrimonial que permita a desconsideração da 

personalidade jurídica, uma vez que a escrituração reflete adequadamente as operações da 

empresa. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor dos 

contribuintes investigados. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 

DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 

11/06/2013. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para 

aferição dos valores que eventualmente deixaram de ser recolhidos ou repassados para a 

autarquia previdenciária. Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o 

crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o 

Ministério Público Federal prontamente promoverá a devida ação penal. Ausência de justa 

causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

073. Processo: 1.30.005.000191/2017-21 Voto: 6339/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º) praticado em 

detrimento do patrimônio sob a administração militar, em virtude do suposto recebimento 

irregular de pensão militar por parte de viúva de Coronel Reformado do Exército Brasileiro. 

Reconhecida, pela 2ª CCR, a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na 

persecução penal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a 

investigada foi casada com o beneficiário e convivia com este a época do seu falecimento. 

Além disso, parte da pensão recebida pelo beneficiário era utilizada para custear suas despesas 

médicas e a manutenção do imóvel onde residia com a investigada. Existência de indícios de 

dependência econômica o que presume a qualidade de dependente. Esgotamento das diligências 

investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente 

idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 

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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

074. Processo: 1.30.006.000319/2014-02 Voto: 6152/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes contra a honra (CP, arts. 138, 139 e 

140) e denunciação caluniosa (CP, art. 339) atribuídos a servidor público federal, no exercício 

da função. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). I) Crimes contra a honra. 

Inexistência. Os fatos narrados, por si só, não constituem crime em tese. O Procedimento 

Administrativo Disciplinar PAD instaurado concluiu que não houve irregularidades nos fatos 

narrados acerca do servidor, assim, não se pode afirmar que são falsos ou ofensivos a sua 

reputação. Além disso, o crime de injúria tem pena máxima inferior a um ano, desse modo, está 

prescrito pelo decurso do tempo já que os fatos investigados ocorreram há mais de 3 anos (CP, 

art. 109, VI). II) Denunciação caluniosa. Ausência de indícios que apontem a presença dos 

elementos objetivos e subjetivos (dolo) do tipo penal. III) 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

075. Processo: 1.31.001.000414/2016-72 Voto: 6352/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE JI-

PARANÁ-RO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 

3º). Manifestante narra que consta como beneficiária do Bolsa Família, sendo que, segundo ela, 

não requereu ou recebeu valores referente ao benefício. Afirmou que teria preenchido o 

CadÚnico porque teria assim desconto para fazer concurso e vestibular, além de outros 

descontos, mas não requereu o Bolsa Família e nem recebeu qualquer valor. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O CRAS-PAIF de Vale do Paraíso explica que a 

concessão do benefício independe de solicitação, pois é realizada pelo próprio sistema de 

acordo com a renda informada. No entanto, a manifestante ocultou a renda no seu cadastro. 

Ocorre que, mesmo com a referida omissão de renda no CadÚnico, verifica-se que ela em 

nenhum momento sacou os valores disponibilizados pelo Programa Bolsa Família. Ausência de 

indícios da prática dos crimes noticiados. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

076. Processo: 1.34.003.000399/2016-31 Voto: 6155/2017 Origem: PROCURADORIA 

DA REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

BAURU/AVARE/BOTUCA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crimes contra a ordem tributária, 

econômica e contra às relações de consumo previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, bem como 

eventual prática de crime de sonegação fiscal do art. 1º da Lei nº 4.729/1965. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído 

em desfavor dos contribuintes investigados. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula 

Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de 

elementos para aferição dos valores que eventualmente deixaram de ser recolhidos ou 

repassados para a autarquia previdenciária. Manifestação da Receita Federal pela inexistência de 

interesse fiscal. Remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo para ciência e, se o caso, adoção das providências cabíveis quando do trânsito em julgado 

do respectivo procedimento administrativo fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. 

Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

077. Processo: 1.34.015.000176/2017-15 Voto: 6378/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO S.J.DO 

R.PRETO/CATAND  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São 

José do Rio Preto/SP, que reconheceu a existência de relação de emprego e condenou a 

reclamada ao pagamento de diferenças salariais. Possíveis crimes de sonegação previdenciária 

(CP, art. 337-A) e falsificação de documento público (CP, art. 297, § 3º, II). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Sonegação previdenciária. Constituição definitiva 

do crédito tributário, por ora, não verificada. Observa-se, em consulta ao endereço eletrônico do 
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TRT15, que em 17/07/2017, foi prolatada Sentença Homologatória que fixou o débito 

previdenciário existente no valor de R$ 28.827,06. Contudo, existe recurso interposto pela 

reclamada, pendente de julgamento. Enunciado nº 631 da 2ª CCR. Natureza material do delito. 

Súmula Vinculante nº 24 do STF.II) Falsificação de documento público. Absorção do crime do 

art. 297, § 3º, II pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva 

foi meio para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

078. Processo: 1.36.000.000701/2016-14 Voto: 6114/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsificação de documento público 

(CP, art. 297). Representação noticiando indícios de falsificação de histórico e declaração 

escolar, cuja titularidade é da Universidade Federal do Tocantis UFT, posteriormente 

apresentada a entidade de ensino superior particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Realizadas diligências, a autarquia federal asseverou que as informações contidas 

no histórico apresentado se harmonizam com as existentes no sistema de registro acadêmico e 

reconheceu como verdadeiras as assinaturas dos servidores apostas nos documentos aludidos. 

Ausência de indícios da prática do crime noticiado. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

079. Processo: 1.26.000.001298/2017-60 Voto: 6193/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o 

comunicante narra que professor de determinado colégio teria ministrado aula de história com 

utilização de símbolos característicos do regime nazista, o que configuraria apologia ao referido 

regime totalitário. Ademais, fotos da aula foram colocadas na página da rede social do colégio. 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de 

internacionalidade da conduta. Aplicação do Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação 

do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

080. Processo: 1.29.000.001848/2017-39 Voto: 46/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAPÃO 

DA CANOA-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

081. Processo: 1.00.000.013994/2015-63 Voto: 50/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

UMUARAMA-PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

082. Processo: JF/SP-0005529-

66.2017.4.03.6181-PCD 

Voto: 6323/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME 

DESCRITO NO ART. 20, §2º, DA LEI Nº 7.716/89 POR USUÁRIO DE REDE 

SOCIAL. PUBLICAÇÃO DE TEXTO SUPOSTAMENTE DE CUNHO RACISTA. 

MPF: FATO ATÍPICO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO 

JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO. CPP, ART. 28 C/C LC 

Nº 75/93, ART. 62, IV. NARRATIVA QUE NÃO EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE 

ILÍCITO EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de Fato 

instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual se relata possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89 por 

usuário da rede social Facebook que teria publicado a mensagem com conteúdo racista. 

2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender 

tratar-se de conduta atípica, não revelando o comentário publicado prática 

discriminatória e estando amparado pelo exercício do direito constitucional da livre 

manifestação do pensamento. Ademais, não vislumbrou, também, o delito de injúria 

racial porque a mensagem não se dirigiu a pessoa determinada. 3. O Juízo da 7ª Vara 

Federal Criminal de São Paulo discordou da promoção de arquivamento por considerar 

preenchidos os elementos do tipo penal de que trata o art. 20 da Lei nº 7.716/89, 

remetendo os autos a este Colegiado nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 

nº 75/93. 4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Internacional Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, recepcionada pelo 

ordenamento jurídico pátrio através do Decreto n. 4.738/2003, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu, quando do julgamento da Ação Civil Originária nº 1780/SC, que a 

divulgação de mensagens incitadoras da prática de crime pela rede mundial de 

computadores não é suficiente para, per si, atribuir à prática do crime a demonstração de 

resultado além do território nacional e desencadear a atribuição do Ministério Público 

Federal (Rel. Min. Luiz Fux, Dje-074, divulgada em 19.04.2013, publicada em 

22.04.2013). 5. Neste sentido, o Enunciado nº 50 da 2ª CCR, o fato de o crime ter sido 

cometido por meio da rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência 

da Justiça Federal (97ª Sessão de Coordenação, de 11/5/2015). 6. Circunstâncias do caso 

que não indicam a ocorrência de qualquer ilícito penal em detrimento a bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades. 7. Conhecimento da remessa para firmar a 

ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF. 

Devolução dos autos à origem para envio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 

conhecimento da remessa para firmar a ausência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do MPF e devolução dos autos ao Juízo da 7ª Vara Federal 

Criminal de São Paulo para envio ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

083. Processo: DPF/MOC-00050/2016-INQ Voto: 5693/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. EXPLOSÃO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS E 

SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO NELA DESPOSITADO. MPF: PREJUÍZO 

FINANCEIRO SUPORTADO PELO BANCO POSTAL, OPERADO POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROMOÇÃO 
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DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PATRIMONIO DA 

EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE TAMBÉM FOI ATINGIDO. AFETAÇÃO DO 

INTERESSE E DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 

MEMBRO DO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial 

instaurado para apurar a conduta de indivíduos ainda não identificados que, no dia 

05/06/2016, explodiram o cofre da Agência dos Correios em Padre Carvalho/MG, 

ocasionando assim grande destruição em todo o imóvel, e subtraíram a quantia de R$ 

62.072,10. 2. O Procurador da República oficiante, constatando ser o montante subtraído 

pertencente ao Banco Postal Banco do Brasil, promoveu o declínio de atribuições ao 

Ministério Público Estadual. Argumenta que o prejuízo verificado em decorrência do 

assalto não ofende diretamente bens, interesses ou serviços da União, nem de sua Empresa 

Pública. 3. Não é o caso de declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual. 4. 

Relatório de Apuração realizado pelos Correios aponta que além do prejuízo de R$ 

62.072,10, de responsabilidade do Banco Postal (Banco do Brasil), a explosão ocorrida na 

agência danificou produtos, objetos postais, bens móveis e recursos de segurança da 

unidade, ocasionando um prejuízo patrimonial não ressarcido pelo Banco do Brasil no 

valor de R$ 34.352,49. 5. Impõe-se concluir pela competência da Justiça Federal e 

consequente atribuição do Ministério Público Federal para apurar o caso, nos termos do art. 

109, inc. IV, da CF. Porquanto, embora a ação criminosa tivesse como alvo principal o 

dinheiro depositado no cofre dos Correios, verifica-se que o assalto em questão afetou 

diretamente o interesse e o serviço público federal. 6. Não homologação do declínio de 

atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir 

na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

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

da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

084. Processo: 1.20.000.000960/2017-88 Voto: 5630/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

085. Processo: 1.25.008.000322/2017-19 Voto: 5868/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). IMPORTAÇÃO 

IRREGULAR DE MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO 

APURATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). INADEQUAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) 

MAÇOS DE CIGARRO, PERFAZENDO QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A 

DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. ORIENTAÇÃO Nº 25/2016 DA 2ª CCR. 

DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de contrabando, 

previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 170 (cento e setenta) 

maços de cigarro, de origem estrangeira, em poder do investigado, sem a documentação 

comprobatória do seu regular ingresso no país. 2. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, salientando a 

ausência de lesão jurídica penalmente relevante. 3. Inadequação do arquivamento. 4. Sabe-se 

que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em 

razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização 

no território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, 

com rigor, tal comércio. 5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40 

(quarenta) maços de cigarros possibilitavam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da 

bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de 

contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, 
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exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em 

consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 

17/12/2013). 6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este 

Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se 

admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, 

excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 

153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7. Esse 

parâmetro objetivo teve como referência o volume médio de cigarros que um indivíduo 

normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de 

consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de 

validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x 

180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese, observada a norma 

incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida 

(170 maços de cigarro) supera mencionado patamar, evidenciando quantidade incompatível 

com o mero consumo pessoal. 9. Designação de outro membro para prosseguir na persecução 

penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

PADRÃO  

Homologação do Declínio de atribuição 

086. Processo: DPF/DVS/MG-00106/2016-INQ Voto: 6361/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - 

FLAVIA CRISTINA 

TAVARES TORRES  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que dois indivíduos entraram na agência, com emprego de arma de fogo 

e subtraíram a quantia de R$ 4.204,98 dos quais R$ 4.189,90 pertenciam ao patrimônio do 

Banco do Brasil S.A. . Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 

Contrato firmado entre o Banco do Brasil e os Correios, para que a empresa pública atue 

como correspondente bancário. Cláusula contratual garantindo o ressarcimento de prejuízos 

aos Correios decorrentes de roubos, furtos ou sinistros. Valores subtraídos que pertenciam 

quase integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dano insignificante 

ao serviço postal (R$ 15,18). Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 

133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª 

Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos 

penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, 

e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

087. Processo: DPF/JZO/BA-0171/2015-INQ Voto: 5518/2017 Origem: GABPRM1-MEO - 

MARA ELISA DE 

OLIVEIRA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de peculato e 

falsificação de documento público (CP, arts. 312 e 297, §2º) supostamente praticados pela 

ex-gestora da Escola Municipal Senhora Santana, localizada no Distrito de Santana do 

Sobrado, Município de Casa Nova/BA, durante o exercício de 2010 a 2012, em prejuízo de 

recursos federais relativos ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Falsificação de 

cheques pertencentes ao Grupo Escolar para o pagamento de despesas pessoais. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Constatação de que não houve 

dispêndio de verbas públicas federais, tendo em vista que os cheques emitidos pela ex-

gestora foram devolvidos aos credores sem provisão de fundos, não havendo desconto dos 

recursos depositados na conta do PDDE. Ausência de comprovação de que não tenham sido 



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 35 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

adquiridos materiais para a escola com os recursos federais em questão, não havendo 

elementos suficientes da materialidade do delito previsto no art. 312 do CP, remanescendo 

elementos de materialidade apenas dos delitos previstos nos art. 171 e 297, §2º, do CP. 

Somente os particulares destinatários dos cheques emitidos sem fundos foram lesados. 

Eventuais prejuízos em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistência de 

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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

088. Processo: DPF/MOC-00063/2015-INQ Voto: 5860/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que indivíduos não identificados entraram na agência, com emprego de 

arma de fogo e subtraíram a quantia de R$ 57.174,70 dos quais R$ 57.078,72 pertenciam 

ao patrimônio do Banco do Brasil S.A . Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 

33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase integralmente ao Banco do Brasil, 

sociedade de economia mista. Dano insignificante ao serviço postal (R$ 95,98). 

Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 

4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 

24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a 

bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, 

falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 

109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 

Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

089. Processo: DPF/MOC-00160/2016-INQ Voto: 6068/2017 Origem: GABPRM1-EHAG - 

EDUARDO HENRIQUE DE 

ALMEIDA AGUIAR  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que dois indivíduos não identificados entraram na agência, com 

emprego de arma de fogo e subtraíram a quantia de R$ 3.570,15. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam integralmente 

ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, 

DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-

11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo 

com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e 

específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a 

competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

090. Processo: DPF/MOC-00193/2016-INQ Voto: 5974/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS 
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que dois indivíduos não identificados entraram na agência, com 

emprego de arma de fogo e subtraíram a quantia de R$ 229.689,47. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam integralmente 

ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, 

DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-

11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo 

com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e 

específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a 

competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

091. Processo: DPF/MOC-00197/2016-INQ Voto: 6170/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo tentado (CP, art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II) 

praticado contra agência dos Correios. Relato de que dois indivíduos entraram na agência, 

com emprego de arma de fogo e tentaram subtrair a quantia de R$ 97.105,51. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). O objetivo dos investigados era 

subtrair os valores que se encontravam no cofre da agência dos Correios, que cumulava em 

suas atribuições a prestação de serviços de banco postal (Banco do Brasil), relação esta 

regida por Contrato de Franquia. Relatório de perdas em delitos elaborado pelos Correios 

que não identifica nenhum prejuízo à agencia vítima da tentativa de roubo. Quantia que se 

tentou subtrair que pertencia integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia 

mista. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 

4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 

24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a 

bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, 

falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 

109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 

Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

092. Processo: DPF/PS/BA-0157/2016-INQ Voto: 6273/2017 Origem: GABPRM001-

ALCC - ANDRE LUIS 

CASTRO CASELLI  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de disposição de coisa 

alheia como própria (CP, art. 171, §2º, I), supostamente cometido por pessoas que estariam 

negociando terrenos do Assentamento 1º de Abril, situado no Município de Prado/BA, com 

outros particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). O 

objeto jurídico do crime em apreço terrenos do Assentamento 1º de Abril caracteriza-se 

como bem de titularidade do Estado da Bahia, tendo em vista tratar-se de assentamento 

estadual; ou, eventualmente, de titularidade de particulares, acaso já consolidado o 

assentamento. Inexistência de 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). Participaram da votação os 
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membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

093. Processo: DPF/VGA-00455/2015-IPL Voto: 6332/2017 Origem: GABPRM2-LVM - 

LUANA VARGAS 

MACEDO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de coação no curso do processo (CP, art. 

344). Investigada que trocou mensagens em tom ameaçador com Policial Rodoviário 

Federal que foi um dos responsáveis pela prisão do pai da dela pelo crime de tráfico de 

drogas. Delito de tráfico que é objeto de processo em curso na comarca de Três 

Corações/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Crime em 

apuração que tem como bem jurídico tutelado a administração da justiça, que no caso é a 

justiça estadual. Inexistência de 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

094. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000075-9-

INQ 

Voto: 5895/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 

CARLOS ALBERTO DOS 

RIOS JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de crime previsto no art. 171, §3º, 

do CP. A investigada, médica atuante na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Cícero 

Fontes Xavier, em Jales/SP, estaria descumprindo jornada de trabalho fixada em contrato 

de trabalho firmado com o Município de Jales/SP, pessoa jurídica que a remunera, 

utilizando o relógio biométrico de forma fraudulenta, uma vez que não permanecia, de 

fato, na unidade de saúde no período em que registrava sua frequência. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato de a União ser responsável pela 

coordenação nacional do Sistema Único de Saúde não atrai a competência federal na 

hipótese, uma vez que a característica principal do sistema é exatamente sua atuação de 

forma descentralizada, competindo a cada ente federativo executar suas próprias funções. 

A médica em questão não é remunerada por verba federal. Inexistência de 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

095. Processo: SRPF-AP-00414/2013-INQ Voto: 6276/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 

COSTA NETO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta existência, em Macapá/AP, de curso 

superior mantido sem autorização do Ministério da Educação MEC. Possível prática dos 

crimes de estelionato e contra as relações de consumo. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). As condutas investigadas afetam serviço e 

interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o 

funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar 

na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. 

Remessa de cópia do presente feito à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para 

conhecimento e providências que entender cabíveis. Contudo, sob a ótica penal, as 

práticas em tela não acarretam lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União 

ou de suas entidades. Fato que pode configurar, em tese, crimes de estelionato e contra 

as relações de consumo. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a 
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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 e remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para 

conhecimento e providências que entender cabíveis, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

096. Processo: SRPF-AP-00421/2016-INQ Voto: 6274/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 

COSTA NETO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do delito de posse irregular 

de arma tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, uma vez que, por ocasião do 

cumprimento de um mandado de prisão contra o investigado, foram encontradas armas e 

munições no interior de sua residência. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 

33 da 2ª CCR). Inexistência de 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

097. Processo: 1.13.000.001156/2017-51 Voto: 6171/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de falsa identidade. CP, art. 307. 

Pessoa que se apresentou como Juíza Federal da 5ª Vara da Justiça Federal perante a 

administração do Colégio da Polícia Militar de Manaus/AM. Situação não confirmada em 

contato com a mencionada Vara Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 

Eventual crime de falsa identidade foi praticado perante a diretoria do Colégio Militar da 

Polícia Militar do Amazonas, gerido pelo Governo do Estado. Inexistência de lesão direta a 

bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar 

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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

098. Processo: 1.14.008.000247/2017-61 Voto: 6362/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JEQUIE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogada que 

teria se apropriado indevidamente de quantia pertencente a seu cliente. CP, art. 168, § 1º, III. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de 

particular, autor de ação perante o Juizado Especial Federal Adjunto à Subseção Judiciária de 

Jequié/BA. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas 

entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 

1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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099. Processo: 1.14.015.000100/2017-82 Voto: 6202/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BOM 

JESUS DA LAPA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se narra suposto delito de usurpação de bem particular, nas modalidades 

alteração de limites e esbulho possessório, previstas no art. 161, caput e §1º, II, do CP. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Manifestação que não faz qualquer 

menção a bem, serviço ou a qualquer interesse federal, de modo que o fato não se enquadra nas 

hipóteses de competência da Justiça Federal, previstas no art. 109 da Constituição Federal. 

Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 

Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

100. Processo: 1.16.000.000427/2017-49 Voto: 5697/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato de que pessoa que se identifica como servidora da 2ª Vara Cível de Brasília/DF 

vem realizando telefonemas através dos quais exige o pagamento de um débito, sob ameaça de 

negativação do nome. Em contato com a 2ª Vara Cível de Brasília/DF, a noticiante foi 

informada que se tratava de um golpe. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 

2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato tentado 

cometido por particular contra particular. Eventuais prejuízos em detrimento da boa-fé e do 

patrimônio de particular. Inexistência de 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

101. Processo: 1.20.001.000148/2016-61 Voto: 6052/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de fato. Frases soltas com quase nenhum nexo entre elas, discorrendo sobre tráfico de 

drogas, lavagem de dinheiro, construção civil, participação de laranjas de uma clínica 

veterinária, uso de microcâmeras para monitorar tudo, participação de médicos para efetuar 

cirurgias plásticas que teriam deixado o rosto de uma mulher parecido com o de outra. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Os mesmos fatos já foram objeto de 

análise da Notícia de Fato de nº 1.20.000.001286/2016-78, na qual foi homologada por esta 2ª 

CCR (na 668ª sessão, de 12/12/2016) promoção de declínio de atribuição em favor do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que imagens constantes 

dos autos podem ser de possível vítima de cárcere privado descrita em uma matéria jornalística. 

Presentes autos que contém elementos indicativos de crime de violência doméstica. 

Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação 

capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio do suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes 

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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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102. Processo: 1.22.000.001841/2017-78 Voto: 6070/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que 

teria se apropriado indevidamente de quantia pertencente a sua cliente. CP, art. 168, § 1º, III. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de 

particular, autora de ação trabalhista. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da 

União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR 

(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

103. Processo: 1.24.000.000911/2017-04 Voto: 4845/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pela Prefeitura Municipal de 

Lucena/PB, dando conta de que o ex-Presidente da Câmara Municipal apropriou-se de montante 

(R$ 13.063,34) referente ao imposto de renda descontado da folha de pagamento dos servidores 

locais no exercício de 2016, bem como de que se encontrava inadimplente quanto ao 

parcelamento de débitos previdenciários (R$ 27.522,91) relativos aos exercícios de 2009 a 

2012. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ª CCR). Produto da arrecadação do imposto de 

renda dos servidores daquela edilidade pertencente ao município. CF, art. 158, I. Precedente do 

STJ: CC nº 57.518/CE, Terceira Seção, DJ 06/08/2007. Representação, por outro lado, instruída 

com ofício expedido pelo Instituto de Previdência Municipal de Lucena/PB ao então Presidente 

da Câmara Municipal, solicitando que fosse repassado o montante referente aos parcelamentos 

citados. Valores pertencentes a regime próprio de previdência municipal (órgão integrante da 

administração pública local). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União 

ou de suas entidades. Carência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público 

Federal. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento MPF nº 1.24.001.000125/2016-16, 661ª Sessão 

de Revisão, de 03/10/2016; Procedimento MPF nº 1.01.004.000203/2014-87, 609ª Sessão de 

Revisão, de 28/10/2014). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

104. Processo: 1.29.008.000398/2017-97 Voto: 6390/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta violação de correspondência de particular que 

teria ocorrido no Município de Santa Maria/RS. CP, art. 151. Conduta delituosa, em tese, 

atribuída ao vizinho da vítima, que é ex-empregado dos Correios. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Após diligências, não há indícios de participação do 

ex-empregado dos Correios no crime em apuração, nem de qualquer outro empregado da 

empresa pública federal. Suposto delito de violação de correspondência que ocorreu em 

prejuízo de particular. Inexistência de 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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105. Processo: 1.29.014.000065/2017-89 Voto: 6316/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LAJEADO-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de fato. Suposta fabricação de produto saneante com prazo de validade superior ao 

aprovado em seu processo de registro junto ao órgão competente (CP, art. 273, §1º-B, III). 

Revisão de declínio (Enunciado n° 32 2ª CCR). O fato de a validade do produto estar em 

desacordo com o aprovado no seu registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a 

competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A 

competência da Justiça Federal para o presente caso somente seria justificável se a conduta 

delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União in casu, mais 

especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária , o que não ocorre no caso dos 

autos. Ausência de indícios de origem estrangeira dos produtos. Precedente do STJ: CC nº 

120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. Precedente da 2ª CCR: NF 

- 1.34.043.000041/2017-12; 671ª Sessão Ordinária 13/2/2017; unânime. Ausência de elementos 

de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

106. Processo: 1.30.001.002620/2017-35 Voto: 5473/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suspeita da ocorrência de crime de contrabando (CP, art. 

334-A) e de contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Com base em 

informações colhidas a partir do disque-denúncia, policiais militares se dirigiram a um local no 

centro do Rio de Janeiro e lá encontraram cartelas, mesas, máquinas computadorizadas, 

comprovantes de premiação, fichas de controle e 16 pessoas jogando. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). O laudo de exame no material apreendido não 

identificou a existência de mercadoria importada de forma proibida, sendo afastada a hipótese 

de crime de contrabando. Contravenção, em tese, de exploração de jogo de azar. Incidência do 

Enunciado nº 37 desta 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução 

penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou 

interesse direto e específico da União, 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 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

107. Processo: 1.30.001.002897/2017-68 Voto: 6147/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relata o manifestante ter ido no dia 11/05/2017 a posto do SUS localizado no bairro 

dos Bancários, na região da Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, ocasião na qual uma 

enfermeira se recusou a realizar o seu atendimento, o que em tese configuraria a prática do art. 

135 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto delito 

cometido por enfermeira de unidade básica de saúde (UBS), não se tratando de servidor federal 

no exercício de suas funções. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. 

Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

108. Processo: 1.30.001.002909/2017-54 Voto: 6363/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto. CP, art. 155. Relato de que, em 

maio de 2016, uma passageira verificou que itens foram subtraídos de sua bagagem após 

despachá-la no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no voo Gol 6785, com destino a 

Salvador/BA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias 

fáticas que denotam ter o suposto furto ocorrido fora da aeronave, no Rio de Janeiro (Galeão) 

ou em Salvador/BA, não se tratando de crime cometido a bordo de aeronave, de forma a atrair a 

competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IX, da Constituição Federal. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

109. Processo: 1.30.009.000196/2017-14 Voto: 6047/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE S 

PEDRO DA ALDEIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fazer propaganda de 

produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 da 2ª CCR). Exposição do consumidor a erro ou confusão quanto à natureza, composição, 

procedência e qualidade do produto divulgado. Eventual caracterização de crime contra as 

relações de consumo, de competência da Justiça Estadual. Inexistência de elementos que 

denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 

Parquet 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

110. Processo: 1.31.000.000973/2017-73 Voto: 6098/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir representação do Sindicato das Empresas de Transporte 

Rodoviário de Passageiros do Estado de Rondônia exceto Porto Velho, relatando que 

determinada empresa estaria atuando ilegalmente no transporte intermunicipal de passageiros, 

sem a competente permissão/autorização do Estado de Rondônia. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

111. Processo: 1.34.001.005516/2017-53 Voto: 5555/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Noticiante que, direcionando sua manifestação ao MPE/SP e à OAB/SP, relata 

possíveis delitos de furto de documentos, organização criminosa de policiais civis e militares, e 

que sofre bullying por esses servidores públicos do Estado. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 2ª CCR). Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto 

a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar, até o momento, 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

112. Processo: 1.34.023.000114/2017-12 Voto: 6375/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de uso de documento falso perante o 

Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Relato de que, em 2013, o noticiante 

solicitou o cancelamento de seu cartão BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, entretanto, a conta não foi encerrada, e sim renovada, sendo-lhe cobrada a 

quantia de R$ 400,00, R$ 800,00 e R$ 800,00, dos anos 2014, 2015 e 2016, respectivamente. 

Informa também o noticiante que para a renovação dos serviços foi feito e assinado um 

contrato, porém ele não fora contatado pela agência bancária sobre o novo contrato, bem como 

que, ao solicitar cópia do contrato, constatou que sua assinatura, de sua esposa e de seus sócios 

haviam sido falsificadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Embora o contrato em tese fraudado tenha por objeto cartão do BNDES, não há notícia de dano 

a essa empresa pública federal. Fraude que ocorreu em um contrato do Banco do Brasil, sendo o 

débito existente referente à emissão do cartão. Inexistência de 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

113. Processo: DPF/AM-00736/2016-INQ Voto: 6169/2017 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 297 

c/c art. 304, ambos do CP, consubstanciada na apresentação, de Título de Inscrição de 

Embarcação (TIE) ideologicamente falso perante a Capitania Fluvial da Amazônia 

Ocidental em 05/05/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Verificação, após diligências, de ausência de má-fé do investigado, que, possivelmente, 

também foi vítima de esquema criminoso muito presente em Manaus e apurado nos autos 

do IPL nº 637/2014-SR/DPF/AM. Investigado que buscou despachante com o objetivo de 

adquirir o documento da maneira que acreditava correta, inclusive por não possuir o 

conhecimento técnico suficiente para tanto, sendo que a irregularidade material contida no 

documento não é de fácil percepção por quem não tem prática no manuseio do TIE. 

Conduta do investigado que não demonstra má-fé ou objetiva defraudar a fiscalização 

portuária. 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 
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114. Processo: DPF/BG-00013/2017-INQ Voto: 6331/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 

GUILHERME FERNANDES 

FERREIRA TAVARES  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possível prática do crime de falsidade 

ideológica (CP, art. 299). Persecução penal que teve início a partir da ciência por membro 

do Ministério Público Federal, quando da atuação na qualidade de custo legis em uma 

ação desapropriatória, de suposto documento falso referente a um imóvel rural 

desapropriado pelo INCRA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Suposta 

falsidade de assinatura aposta em Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 

06/04/1998 no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do município de Araguaiana/MT. 

Pena máxima abstratamente cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da 

pretensão punitiva. CP, art. 109, III. Extinção da punibilidade. Homologação do 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

115. Processo: DPF-DRS/MS-0007/2011-

INQ 

Voto: 6317/2017 Origem: GABPR1-SPN - 

SILVIO PETTENGILL NETO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de crime contra o sistema 

financeiro nacional previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Investigação que teve início a 

partir do desdobramento do IPL n° 115/2009 DPF/DRS/MS Operação Brothers no qual 

haveria indícios de que o ora investigado, em período entre março/abril de 2008, teria 

obtido financiamentos junto à Caixa Econômica Federal CEF e aplicado os valores em 

finalidade diversa daquela previsa para a linha de crédito. Em vez de utilizar o 

numerário para a construção de imóveis, o investigado teria aplicado o valor como 

capital de giro de duas pessoas jurídicas das quais é proprietário. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências empreendidas, não se 

verificaram indícios mínimos de efetiva prática criminosa. Ouvido o gerente bancário 

responsável pelo acompanhamento do financiamento, esclareceu ele que o investigado 

cumpriu as exigências da CEF; que a CEF obedeceu aos cronogramas exigidos para 

financiamentos de construção; que algumas parcelas atrasaram para serem liberadas em 

razão do atraso de algumas exigências para o habite-se; afirmou o gerente da CEF, 

também, que o financiamento se deu de forma legal e não tem conhecimento de alguma 

irregularidade, nem de algum empregado e nem do cliente. Inexistência de elementos 

indicativos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução 

penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

116. Processo: DPF/SGO-00330/2016-INQ Voto: 6048/2017 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 

SILVA DE JESUS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de 

estelionato previdenciário tentado e falsidade ideológica. Investigado que requereu 

benefício de auxílio-doença na qualidade de segurado especial, utilizando-se de 

Declaração de Atividade Rural emitida por sindicato com informações ideologicamente 

falsas. Após a apresentação desse documento, o investigado admitiu (em entrevista rural) 

que havia exercido profissão urbana durante o período em que, de acordo com a 

declaração, estaria trabalhado como agricultor. O INSS deixou de homologar o período de 

atividade rural alegado e indeferiu a concessão do benefício. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Somente se fosse homologada, a declaração de exercício de atividade 

rural seria utilizada na análise da concessão (ou não) do benefício previdenciário 

requerido. E, mesmo nesta hipótese, ainda se faz necessária a comparação entre as demais 

provas materiais e a entrevista do requerente, uma vez que ela constitui mero início de 
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prova material para a finalidade a que se destina. Ausência de potencialidade lesiva da 

conduta praticada, porquanto a Declaração de Atividade Rural emitida pelos sindicatos, 

por si só, não é capaz de embasar a concessão de um benefício previdenciário, tendo em 

vista que o INSS deve contrapor as informações contidas nela com os demais documentos 

e declarações do requerente, de modo a verificar sua autenticidade, nos termos do art. 106, 

III da Lei 8.213/91. Investigado que, durante entrevista rural, admitiu o exercício de 

profissão urbano no período apontado na Declaração de Atividade Rural. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

117. Processo: SR/PF/CE-01114/2016-INQ Voto: 6069/2017 Origem: GABPRM1-ADN - 

ADALBERTO DELGADO 

NETO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal 

CEF através do qual comunica dois saques indevidos feitos na conta de FGTS de um 

particular em agências da CEF localizadas em Ipueiras/CE e Tamboril/CE. Suspeita de que 

o cartão magnético da vítima teria sido clonado. CP, art. 155, §4º. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não existem imagens de circuito de segurança. A 

investigação da CEF não conseguiu identificar nenhum suspeito. Ausência de indícios 

concretos de autoria. Inexistência de linha investigativa que possa vir a acrescentar 

elementos capazes de elucidar a questão. Falta de perspetiva de êxito nas 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

118. Processo: 1.03.000.000405/2017-37 Voto: 6074/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - 

SÃO PAULO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por e-mail, narrando a possível 

ocorrência de crimes relacionados com os fatos apurados na Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral n° 665-34.2016.6.26.0386, com a suposta participação do atual Prefeito de Santana de 

Parnaíba/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consulta ao andamento 

processual da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n° 665-34.2016.6.26.0386 no site do 

TRE-SP, informa que ela foi julgada improcedente por insuficiência do conjunto probatório. O 

noticiante também mencionou a existência do PIC nº 0051529-05.2016.8.26.0000, em trâmite 

no Ministério Público Estadual, para apuração de irregularidades relacionadas a esses fatos. 

Entretanto, seu relato vem desacompanhado de qualquer prova que confirme as suas alegações 

no sentido da efetiva participação do Prefeito nos fatos narrados. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

119. Processo: 1.12.000.000691/2017-21 Voto: 6071/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de relato, feito por Coordenadora Distrital de Saúde Indígena 

(DSEI), de furto de alguns litros de gasolina na Aldeia Aramirã (terras Waiãpi), ocorrido no dia 

24/10/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvidos os servidores do 

DSEI que se encontravam no local, todos afirmaram, em síntese, não terem visto nenhum 

suspeito, bem como não souberam precisar a quantidade de combustível furtada, afirmando 

apenas que a subtração foi de pequena quantidade. Ausência de indícios concretos de autoria. 

Inexistência de linha investigativa que possa vir a acrescentar elementos capazes de elucidar a 

questão. Falta de perspetiva de êxito nas 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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120. Processo: 1.13.000.001833/2016-50 Voto: 6321/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de possível prática de crime contra o Sistema 

Financeiro, consubstanciado no desvio de verbas públicas. Suposta aplicação indevida de 360 

(trezentos e sessenta) milhões de reais destinados à agricultura familiar pelo Estado do 

Amazonas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo apurado, a Lei 

Estadual nº 4.219/15 autorizou o Estado do Amazonas a contrair empréstimo junto ao BID 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de 

dólares), no âmbito do Programa de Crédito Multissetorial para o Desenvolvimento do Estado 

do Amazonas PRODESUS, que seria destinado à agricultura familiar. Estabelece a lei que o 

agente financeiro para a concessão dos financiamentos é a Agência de Fomento do Estado do 

Amazonas AFEAM, órgão também responsável pela condução do PRODESUS. Oficiada, 

informou a AFEAM que os recursos em questão ainda não foram disponibilizados, nem foi 

contratada qualquer operação de crédito com agricultores pelo referido programa. Tendo em 

vista que os recursos federais que teriam sido supostamente aplicados indevidamente não foram 

sequer repassados à AFEAM, agência financeira que seria responsável pela concessão dos 

financiamentos, não resta justa causa para o prosseguimento das investigações mediante 

instauração de inquérito policial. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

121. Processo: 1.14.000.001687/2017-14 Voto: 6399/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o crime de desobediência de 

ordens dirigidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), exaradas pela 8ª Vara do 

Sistema de Juizados Especiais de Causas Comuns da Comarca de Salvador. CP, art. 330. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de não ter havido vontade 

livre e consciente de desobedecer as decisões judiciais, mas tão somente a delonga inerente à 

tramitação de procedimentos administrativos na autarquia previdenciária. Dolo não 

evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

122. Processo: 1.14.004.000307/2017-86 Voto: 6046/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE FEIRA 

DE SANTANA-B  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima através da qual se relata que 

determinado cidadão receberia indevidamente benefício previdenciário. CP, art. 171, § 3º. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS informou que o cidadão 

noticiado não é recebedor de nenhum benefício previdenciário ou assistencial. Ausência de 

elementos indicativos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

123. Processo: 1.14.006.000137/2017-10 Voto: 5933/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE PAULO 

AFONSO - BA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar crime de roubo ocorrido no dia 04/04/2017 na agência 

dos Correios da cidade de Paripiranga/BA, ocasião em que dois indivíduos armados adentraram 

na unidade anunciando o assalto, e, após recolherem dinheiro do caixa de atendimento e 

pertences de funcionários e clientes, evadiram-se do local. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Não obstante as vítimas descreverem alguns traços físicos desses 

indivíduos, isto não foi suficiente para identificá-los. Embora as imagens do assalto tenham 

sido registradas pelo sistema CFTV, não há possibilidade de reconhecimento dos autores do 

delito, em razão deles estarem usando capacetes no momento do crime. Elementos carreados na 

presente notícia de fato que são insuficientes para o manejo de demanda penal. Exaurimento de 

diligências razoavelmente exigíveis, não havendo linha investigatória potencialmente idônea. 

Ausência de indícios concretos de autoria. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

124. Processo: 1.14.015.000062/2017-68 Voto: 6365/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BOM 

JESUS DA LAPA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Procuradoria do Trabalho no 

Município de Barreiras/BA, informando suposta sonegação de contribuição previdenciária por 

parte de determinado frigorífico. CP, 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil encaminhou extrato de dossiê eletrônico do 

frigorífico investigado, informando que o último período fiscalizado se refere às competências 

do ano-calendário 2011. Pontou que tal procedimento de fiscalização foi executado no ano de 

2015 e não envolveu contribuição previdenciária, mas apenas tributos ditos fazendários (IRPJ, 

CSLL, PIS, COFINS). Notícia de que haveria sonegação de contribuição previdenciária que não 

se confirmou, na medida em que a Receita Federal do Brasil não informou nenhum 

procedimento administrativo ou Representação Fiscal para Fins Penal em desfavor do 

frigorífico atinente a esse tributo. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não 

verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

125. Processo: 1.16.000.001151/2017-16 Voto: 5460/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o representante aponta possível prática de crime contra a ordem tributária 

previsto no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90 por diversas empresas que prestam serviço de 

transporte aos órgãos públicos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Representação genérica. Oficiada, a Receita Federal esclareceu que não localizou procedimento 

de fiscalização dessa natureza em face das empresas noticiadas, mencionando apenas débito em 

situação de parcelamento em relação à uma das delas. Constituição definitiva do crédito 

tributário, por ora, não verificada. Envio da representação à Delegacia da Receita Federal do 

Brasil pelo Procurador oficiante, para que seja realizada eventual análise fiscal dos 

contribuintes em questão. Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente 

encaminhada ao Ministério Público Federal em caso de constatação de ilícito penal. Natureza 

material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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126. Processo: 1.16.000.002130/2017-18 Voto: 6269/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Polícia Legislativa da Câmara dos 

Deputados, que encaminhou o boletim de ocorrência nº 72/2014, registrado em 05/06/2014, 

tendo como objeto a possível ocorrência do delito de estelionato, ocasionado pela fraude na 

emissão e pagamento de boleto bancário referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ATR, em nome da Câmara dos Deputados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Apuração realizada que não possibilitou definir a autoria do delito, em tese, praticado. Falta de 

indícios mínimos de autoria. Ausência de linha investigatória potencialmente idônea. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

127. Processo: 1.20.000.000842/2017-70 Voto: 6103/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de falso testemunho perante a 

Justiça do Trabalho. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Contradição entre o teor das informações prestadas por duas testemunhas no tocante a 

assinatura de um tipo de contrato de trabalho. Fato que se demonstrou irrelevante para o Juiz, 

que julgou improcedente todas as demandas trabalhistas relacionadas ao caso por ausência de 

verossimilhança nas alegações. Registro de Boletim de Ocorrência por uma das partes 

envolvidas para identificar possível falsificação de assinaturas no contrato em questão. 

Discrepância verificada entre os depoimentos das testemunhas, insuficiente, contudo, para 

caracterizar o falso testemunho. Ausência de indícios claros de má-fé ou vontade livre e 

consciente de ludibriar o juízo. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

128. Processo: 1.20.004.000281/2017-79 - Eletrônico  Voto: 6097/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da Polícia Federal, no qual se relata a 

instauração de Verificação Preliminar de Investigação VPI para verificar suposta venda de 

moedas falsas pela rede social Facebook, nas regiões de Cuiabá/MT e Vale do Araguaia/MT. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em diligência realizada por policial federal 

não se apurou indícios de materialidade delitiva. Constatação de que os links da rede social 

suspeitos foram excluídos. Procedimento investigatório que se encontra desprovidos de 

elementos de prova e de informações mínimas para o início de uma apuração. Inexistência de 

linha investigativa que possa vir a acrescentar elementos capazes de elucidar a questão. Falta de 

perspetiva de êxito nas 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

129. Processo: 1.22.003.000040/2017-65 Voto: 5558/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

UBERLANDIA-MG  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 
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Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

130. Processo: 1.23.000.002131/2016-47 Voto: 6099/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de crime no extravio de alvará, com 

valor de R$946,51, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT, expedido 

durante a instrução do processo nº 2003.39.00.012238-8, que tramitou pela 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária Pará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que 

o referido alvará primeiramente teve sua data de levantamento vencida e posteriormente foi 

cancelado pelo Juízo. Circunstâncias fáticas que apontam apenas para um provável extravio no 

tráfico postal, não tendo sido o alvará extraviado levantado. Ausência de materialidade delitiva. 

Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

131. Processo: 1.24.003.000147/2016-58 Voto: 6073/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE PATOS-

PB  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Delegado de Polícia Federal por 

meio do qual comunica a existência de inúmeros inquéritos policiais relatados e arquivados 

acerca de invasão de terras da União em Junco do Seridó/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Inexistência de fatos que possam ensejar a instauração de procedimento 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

132. Processo: 1.24.003.000150/2016-71 Voto: 6315/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE PATOS-

PB  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Conselho Regional de Odontologia 

CRO/PB, informando a instauração de procedimento administrativo para apurar possível prática 

de ilícito por ex-funcionária, em razão de desorganização no exercício de suas funções. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigação realizada que não observou qualquer 

ilícito penal na conduta da noticiada. Informes posteriores do CRO/PB no sentido de que a 

desorganização da ex-funcionária no exercício de suas funções não causou prejuízo ao órgão, 

bem como que não existem elementos indicativos de materialidade delitiva. Falta de justa causa 

para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

133. Processo: 1.25.008.000319/2017-97 Voto: 6172/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de desobediência. CP, art. 330. 

Intimado em duas oportunidades, o representante legal de determinada empresa quedou-se 

inerte, deixando de cumprir determinação judicial da 1ª Vara Federal de Telêmaco Borba/PR. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o noticiado não detinha 
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as informações requeridas pela autoridade judicial, visto que a empresa em questão nunca 

figurou como empregadora do autor da ação. Impossibilidade do atendimento das informações. 

Possível equívoco no envio dos ofícios em razão da semelhança entre nomes da empresa 

oficiada com o da empresa empregadora, de fato, do autor. Noticiado que informou ao juízo 

suposta correta destinatária da requisição. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de 

não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

134. Processo: 1.25.010.000066/2017-11 Voto: 6144/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

FRANCISCO BELTRÃO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão dando conta de que dois apenados por descaminho ou contrabando, 

que deveriam prestar serviços à comunidade em determinada escola, não estariam cumprindo a 

pena devidamente. Relato de que eles não compareciam nas atividades e pagavam uma certa 

quantia em dinheiro para que a diretora da escola atestasse a presença deles no estabelecimento 

de ensino. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação, após diligências, 

de que os apenados em questão cumprem a prestação de serviços comunitários conforme o 

registrado em suas fichas de frequência. Ausência de materialidade delitiva. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

135. Processo: 1.26.000.001242/2017-13 Voto: 5897/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima dando contra de suposta prática de sonegação fiscal 

por parte dos representantes legais de determinado restaurante japonês situado em Recife/PE. 

Caracterização de possível crime previsto na Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Requisitadas informações sobre a possibilidade de realização de ação fiscal 

em face da empresa em questão, à luz dos fatos noticiados, a Delegacia da Receita Federal do 

Brasil em Recife/PE afirmou que a representação formulada, além de genérica, não estava 

acompanhada de elementos que propiciassem uma maior e melhor análise, bem como que o 

período citado como das possíveis irregularidades (2016/2017) ainda não está contemplado nas 

futuras auditorias a serem realizadas, haja vista que, em 2017, estão sendo elaboradas as ações 

fiscais referentes ao ano-calendário de 2014. Informou também, a Receita Federal, que os fatos 

noticiados seriam inseridos em planilha, objetivando subsidiar futura e provável ação fiscal. 

Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao Ministério Público 

Federal em caso de constatação de ilícito penal. Natureza material do delito. Súmula Vinculante 

nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

136. Processo: 1.26.002.000193/2017-73 Voto: 6140/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CARUARU-PE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato de que determinadas pessoas, que já respondem a processos 

por formação de cartel, estão agindo em suposto detrimento dos direitos dos cegonheiros de 
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Pernambuco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação genérica que 

não indica fato específico a ser apurado, nem fornece mínimos elementos que permitam o início 

e prosseguimento de eventual investigação. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

137. Processo: 1.28.000.001038/2017-10 Voto: 6271/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato da ocorrência de saques indevidos de benefício previdenciário 

após o óbito da respectiva titular, em 23/08/2015. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Pesquisa realizada pela Procuradoria de origem por meio do sistema 

ASSPA, constatou que o benefício previdenciário em questão foi cessado na data do 

falecimento de sua titular, no dia 23/08/2005. Ausência de comprovação de que foi transferida 

alguma parcela do benefício da ex-segurada para sua conta após tal data. Inexistência de 

elementos indicativos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

138. Processo: 1.29.000.001882/2017-11 Voto: 5644/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Em reclamatória trabalhista perante a 30ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS, determinou o Juízo que a Fundação Universitária de Cardiologia apresentasse 

determinado prontuário médico. A ordem não foi atendida, motivo pelo qual foi expedido 

mandado de busca e apreensão e ofício ao MPF para apurar eventual desobediência. CP, art. 

330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações do Oficial de Justiça de 

que: a) não foi possível executar o mandado, pois mesmo tendo ido ao local onde os prontuários 

são guardados na Fundação Universitária de Cardiologia e pesquisado nos armários não 

localizou o documento requerido; b) funcionária do Hospital posteriormente realizou novas 

buscas e novamente não o encontrou; c) os prontuários não são armazenados em computador 

mas de forma física em pastas. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não 

cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

139. Processo: 1.29.000.002112/2017-88 Voto: 6100/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima protocolada no MPT dando conta de que em certo 

estabelecimento comercial de Cachoeirinha/RS haveria três empregadas balconistas mas que na 

verdade seriam vendedoras sem carteira assinada e que uma delas estaria a receber seguro-

desemprego concomitante ao recebimento de trinta reais a cada domingo trabalhado. O MPT 

determinou o arquivamento dos autos e sua remessa ao MPF, para apuração de possível fraude 

no recebimento do seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Representação que não vem acompanhada de qualquer elemento de prova tampouco indicação 

de fatos concretos, não havendo sequer o eventual nome da pessoa que receberia o benefício 

previdenciário de forma irregular. Ausência de elementos mínimos que permitam o início e o 

prosseguimento de eventual investigação. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

140. Processo: 1.29.008.000812/2015-04 Voto: 5474/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento de Acompanhamento destinado a apurar fatos relativos a denominada Operação 

Medicaro (Inquérito Policial nº 5004519-27.2014.404). Investigado que relatou que poderia 

prestar informações quanto ao funcionamento da organização criminosa investigada, nos termo 

da Lei nº 12.850/13, que dispõe sobre o instituto da delação premiada. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Ainda que restem pendentes de conclusão as investigações 

relacionadas à Operação Medicaro, constata-se que, desde novembro de 2015, não houve 

qualquer contato ou manifestação do investigado capaz de demonstrar seu interesse numa 

possível delação. Tendo em vista que a manifestação de colaborar com as investigações surgiu 

espontaneamente, quando o investigado foi inquirido em sede policial, entende-se que o lapso 

temporal transcorrido desde o último contato demonstra o desinteresse do investigado na 

delação premiada, o que acarreta a perda do objeto do presente Procedimento de 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

141. Processo: 1.29.020.000070/2017-11 Voto: 5855/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CACHOEIRA DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a subtração de um aparelho celular enviado pelos 

Correios. Após receber a encomenda, constatou o destinatário da mercadoria que o aparelho não 

estava na caixa entregue pelos Correios, bem como que o seu invólucro havia sido rompido. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese na qual é quase impossível 

precisar o local em que o objeto foi subtraído, especialmente pelo número significativo de 

pessoas que potencialmente tiveram acesso à embalagem durante o seu transporte. Ausência de 

informação que permita vislumbrar diligências para adequada apuração da autoria. Inexistência 

de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

142. Processo: 1.30.001.002908/2017-18 Voto: 6173/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se relata o vandalismo de torcidas organizadas após partida realizada entre 

Vasco e Flamengo no dia 08/07/2017 no estádio de São Januário/RJ, que resultou em danos 

materiais, feridos e óbito de um dos torcedores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar as condutas perpetradas 

durante o episódio relatado. As informações prestadas pelo manifestante não trazem qualquer 

fato novo que possa subsidiar as investigações realizadas pela Polícia Civil, perante a qual já 

tramitam procedimentos apuratórios. Ausência de proveito a ser alcançado com o declínio dos 

presentes autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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143. Processo: 1.30.001.003008/2017-80 Voto: 6272/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual relata o manifestante que, na qualidade de servidor público concursado, 

sentiu-se ofendido pelas palavras proferidas por determinado ex-Presidente da República, 

quando ele afirmou que a profissão mais honesta é a do político, sabe por que? Porque todo 

ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. 

Concursado não, ele vai lá, faz uma universidade, um concurso e tá garantido pro resto da vida. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ação penal pela suposta prática de crime 

contra a honra de particular é de natureza privada. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal no âmbito do Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

144. Processo: 1.30.005.000324/2017-60 Voto: 6141/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Delegacia de Polícia Federal em 

Niterói/RJ informando a possível ocorrência do delito tipificado no art. 171, §3º, do CP, tendo 

em vista os saques irregulares, por terceiro não identificado, de valores do FGTS de K. S. D. S. 

R., entre os anos de 1995 e 2002, em agência da Caixa Econômica Federal em Icaraí/RJ. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados ocorreram há pelo menos 

15 (quinze anos), sendo improvável a obtenção de imagens de circuitos de vigilância ou outros 

elementos que possibilitem a identificação da autoria, especialmente considerando que os 

saques ocorreram por meio de terminais de caixa eletrônico, não se vislumbrando tampouco 

novas linhas de investigação. Ausência de indícios concretos de autoria. Falta de perspetiva de 

êxito nas 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

145. Processo: 1.31.000.000091/2007-36 Voto: 5907/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Civil Público instaurado a partir da publicação de matéria jornalística no jornal 

Correio Braziliense, em 25/01/2006, dando conta de possível prática de crime contra a 

economia e as relações de consumo, previsto no art. 4º, I, da Lei nº 8.137/90, consistente em 

irregularidades relacionadas a supostas operações fictícias garantidoras de créditos tributários 

ilegais, com o envolvimento de funcionários da SUFRAMA (Servidores Públicos Federais) e 

Servidores da Receita Estadual. Promovido o arquivamento em 16/12/2014, sob o argumento de 

restar configurada a prescrição em perspectiva de eventual crime contra a ordem econômica, foi 

o feito submetendo à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão que, por sua vez, remeteu os autos a 

esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Naquela oportunidade, decidiu-se pela inadequação 

do arquivamento nos termos do Enunciado nº 28 desta 2ª CCR e da Súmula nº 438 do STJ. 

Nova promoção de arquivamento em 28/06/2017. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62, IV). A consumação dos supostos delitos ocorridos remontam ao período de 1997 a 2005, 

verificando-se que a prescrição punitiva estatal dos fatos ocorridos entre 2004 e 2005 

aconteceram em 2016 e 2017, respectivamente, revelando-se, assim, evidente falta de interesse 

de agir para a deflagração da ação penal. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição 

da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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146. Processo: 1.33.000.001246/2017-59 Voto: 5597/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência de furto de um notebook de 

propriedade da UFSC, ocorrido entre janeiro e março de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese em que não há qualquer informação que permita vislumbrar 

diligências para adequada apuração da autoria. Não há testemunhas presenciais, não há 

suspeitos e nem vestígios capazes de motivar a realização de diligências para a apuração da 

responsabilidade pelo furto. Apuração da autoria delitiva prejudicada. Inexistência de linha 

investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

147. Processo: 1.34.043.000375/2017-96 Voto: 6101/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), comunicando possível ocorrência de infração por 

parte de posto revendedor de combustíveis sediado no município de Osasco/SP, que deixou de 

cumprir requisição para apresentação de notas fiscais e de Livro de Movimentação de 

Combustíveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza 

administrativa com penalidades previstas na Lei nº 9.847/99. Atipicidade da conduta. Falta de 

justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

148. Processo: 1.36.000.000548/2017-06 Voto: 6270/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de sonegação de papel (CP, art. 356) 

praticado por advogada que não teria devolvido tempestivamente os autos de Execução Fiscal 

em tramitação no Juízo da 5º Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No curso da presente investigação veio aos autos 

ofício oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins informando que 

os autos da Execução Fiscal em questão haviam sido entregues tempestivamente no cartório 

pela causídica noticiada. Ausência de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

149. Processo: DPF-UDI-00375/2017-INQ Voto: 6381/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão do 

MPF informando que determinado indivíduo estaria postando mensagens de conteúdo 

homofóbico na rede social Facebook, utilizando-se de linguagem inadequada para 

menores e, ainda, oferecendo sexo pra eles. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é 

necessária a existência de tratado ou convenção internacional, bem como indícios de 

transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, 
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Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). 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 (Enunciado nº 50 da 2ª 

CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, capaz 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 pelo recebimento 

da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

150. Processo: JF-AÇA-0004404-

28.2016.4.03.6107-INQ 

Voto: 6307/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- ARAÇATUBA/SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE MOEDA FALSA 

(CP, ART. 289). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. REVISÃO (CPP, ART. 28). 

PERÍCIA COMPLEMENTAR NÃO EVIDENCIOU TRATAR-SE DE 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 

PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para 

apurar a suposta prática do crime previsto no art. 289 do Código Penal, em razão da 

apreensão de cinquenta cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e sete cédulas de R$ 

10,00 (dez reais) falsas. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio 

de atribuições à Justiça Estadual, por entender que a falsificação das cédulas era 

grosseira, uma vez que o primeiro laudo pericial teria apontado neste sentido e que no 

momento da apreensão das cédulas, de imediato, os policial afirmaram tratar-se de 

notas rusticamente falsificadas. 3. Discordância do MM. Juiz Federal ante a conclusão 

de laudo pericial complementar. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. O laudo pericial 

complementar, quanto à qualidade da falsificação, concluiu que elas representam 

contrafações de qualidade regular e dependendo do ambiente e do conhecimento de 

quem a recebe, pode levar ao erro, uma vez que o homem do povo recebe uma cédula 

pelo valor nela expressa, sem se preocupar com as demais características que lhes 

conferem a autenticidade. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação 

de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

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

Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

151. Processo: JFRJ/SJM-0001252-

51.2014.4.02.5110-INQ 

Voto: 6219/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar prática dos crimes de estelionato e falsificação de 

documento público, tendo em vista notícia de oferta de curso de nível superior, pós-

graduação e mestrado, por parte de instituição de ensino privada, sem o devido 

credenciamento junto ao MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª 

CCR). Conduta em tela que não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União 

ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de estelionato 

e contra as relações de consumo. Ausência de elementos de informação capazes de 

legitimar 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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152. Processo: 1.19.005.000104/2017-01 Voto: 6216/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

BALSAS-MA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho noticiando o suposto crime 

de uso de documento falso (CP, art. 304), consistente na inserção de data retroativa em recibos 

de pagamentos de salários e gratificações de empregados de uma empresa privada. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime em que se verifica possível prejuízo ao sujeito 

passivo imediato, qual seja, o trabalhador, que deixou de receber compensações financeiras 

decorrentes do atraso de pagamento. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e 

específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. 

Inexistência 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 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

153. Processo: JF/UDI-0011921-

66.2016.4.01.3803-INQ 

Voto: 6403/2017 Origem: DELEGACIA DE 

POLÍCIA FEDERAL EM 

UBERLÂNDIA-MG  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime tipificado no art. 241-A do ECA (Lei nº 

8069/90). Relato de que usuário da internet estaria distribuindo imagens e vídeos 

atinentes à pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Diligências. Foram identificado supostas contas de e-mail, de dois provedores distintos, 

utilizadas na conduta investigada. Houve requerimento para quebra de sigilo telemático, 

com o intuito de identificar o usuário de tais contas. Um dos provedores de e-mails 

informou que não tem como fornecer os dados requeridos, pois a conta foi desativada por 

violação aos Termos de Serviço. O outro provedor informou que a conta investigada não 

foi encontrada nos servidores, uma vez que a conta foi desativada e todas as informações 

foram excluídas. Longo lapso temporal que dificulta o prosseguimento do feito. Ausência 

de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama 

probatório atual. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

154. Processo: 1.22.012.000302/2017-82 Voto: 6220/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTICIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) 

CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DE TRÊS CPF'S. REVISÃO DO DECLÍNIO (LC Nº 

75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO CPP). DECLÍNIO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE 

OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do 

CP), ante a constatação pela Receita Federal de que particular teria 3 (três) CPF's. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por não vislumbrar nos 

autos qualquer elemento que aponte atribuição do parquet federal para o caso, uma vez que 

inexiste comprovação de que os CPFs inidôneos tenham sido apresentados ou usados perante 

entes federais, bem como pelo fato de que a Receita Federal teria noticiado não se caracterizar 

hipótese de lançamento administrativo de crédito tributário. 3. Declínio prematuro. 4. Ausência 

de diligências investigatórias visando melhor esclarecer os fatos. 5. Malgrado a Receita Federal 

tenha juntado em sua Representação Fiscal para Fins Penais os dados básicos quanto a obtenção 
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dos CPFs (data, local do pedido, etc) não foi esta oficiada para informar dados aprofundados de 

como se deu a triplicidade do cadastro e, ainda, se estes foram utilizados para obtenção de 

vantagens fiscais ou mesmo utilizado perante ente federal. Consta, que foram apresentadas 

Declarações de Imposto de Renda PF nos CPFs inidôneos, bem como há um processo de débito 

inscrito em dívida ativa vinculado a um destes CPFs. 6. O fato de a Receita Federal ter 

consignado em sua Representação Fiscal para Fins Penais não se caracterizar hipótese de 

lançamento administrativo de crédito tributário ou relativo a procedimento fiscal tendente a 

aplicação de pena de perdimento de mercadorias, não obstaculiza a persecução penal. 7. 

Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 

penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

PADRÃO  

Outras deliberações(Declínio) 

155. Processo: DPF/JFA-00249/2017-INQ Voto: 6415/2017 Origem: GABPRM2-OFM - 

ONOFRE DE FARIA 

MARTINS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e 

de uso de tal documento inautêntico (CP, art. 304). Motorista que teria apresentado a 

agentes de Polícia Rodoviária Federal Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV) falso. 1) Suposto crime de uso de documento público falso perante a PRF. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência. Oitiva dos 

investigados que alegaram estar a serviço, em veículo de empresa, quando foram 

abordados pela fiscalização e desconheciam a falsidade documental. Exames periciais que 

atestaram ter sido o documento confeccionado com emprego de papel autêntico, embora 

ter sido constatado divergência entre os padrões de impressão dos campos variáveis e erros 

de preenchimento entre do CRLV e do bilhete de seguro DPVAT. Falsidade documental 

não grosseira e portanto, não facilmente detectável. Ausência dos indícios mínimos de 

dolo na conduta praticada e, consequentemente, de justa causa para a persecução penal. 

Declínio recebido como arquivamento. 2) Supostos crimes de falsificação de documentos 

públicos (CRLV e DPVAT). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª 

CCR/MPF). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da 

União e, consequentemente, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 

do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes deste Colegiado 

(Procedimentos MPF nºs 1.12.000.000565/2014-24 e 1.34.030.000222/2012-83) e do 

Superior Tribunal de Justiça (CC 20.147/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/1999, DJ 12/04/1999, p. 94). Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos 

do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 

156. Processo: DPF/MOC-00192/2016-INQ Voto: 6308/2017 Origem: GABPRM -   
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de 

agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT. Relato de que dois 

indivíduos, sendo um já identificado, armados, adentraram na agência e subtraíram os 

valores lá depositados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). De 

acordo com as informações da Polícia Federal, é ínfimo o prejuízo sofrido pela EBCT, no 

valor de R$ 0,71, pois os valores subtraídos pertenciam, quase que na sua integralidade ao 

Banco do Brasil (R$ 182,43), sociedade de economia mista, logo não configura hipótese de 

competência da justiça Federal, notadamente por não se tratar de crime praticado em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União, a teor do que dispõe o art. 109, IV da 

CF. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 

Público Estadual. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

157. Processo: 1.10.000.000333/2017-93 Voto: 6405/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - ACRE  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Relato de venda, 

em comércio eletrônico, de produto sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ANVISA (Shampoo, Tônico capilar, Óleo de Copaiba e outros). Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da 

conduta examinada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

158. Processo: 1.16.000.001260/2017-33 Voto: 6304/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de particular sobre 

recebimento de e-mail em nome do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI com 

boleto bancário para pagamento relativo à processo de registro junto aquela instituição. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Caso em que não se observa que a 

conduta praticada tenha sido em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. 

Constatação de que o e-mail com o respectivo boleto de cobrança sequer foi remetido a partir 

do correio eletrônico oficial do órgão. Eventuais prejuízos em detrimento do patrimônio e boa-

fé de particulares. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

159. Processo: 1.25.000.002290/2017-58 - Eletrônico  Voto: 6327/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Manifestação sigilosa 

encaminhada pela Sala de Atendimento do Cidadão noticiando suposta sonegação de tributos 

municipais, uma vez que determinada empresa não emitia nota fiscal de prestação de serviços. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Suposto crime tributário cometido contra a 

Fazenda Pública Municipal. Ausência de elementos 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

160. Processo: 1.26.000.001603/2017-13 Voto: 6303/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação noticiando possíveis crimes de roubo, furto 

e tráfico de drogas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). 

Fatos narrados que não denotam lesão direita a bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
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entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes 

de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

161. Processo: 1.28.400.000085/2017-33 Voto: 6421/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE ASSU-

RN  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento do 

Cidadão. Relato de que determinada pessoa estaria recebendo aposentadoria por invalidez de 

incapaz e estaria destinando apenas parte dos valores para os cuidados dele. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Supostos fatos delitivos praticados em detrimento de particular. Inexistência 

de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de 

elementos de informação capazes de legitimar 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

162. Processo: 1.30.001.003017/2017-71 Voto: 6404/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Particular teria recebido 

telefonema de uma pessoa que fazia-se passar por um terceiro conhecido da família da vítima e 

teria solicitado informações pessoais e dinheiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 2ª CCR). Lesão patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

163. Processo: 1.30.010.000306/2017-17 Voto: 6326/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

V.REDONDA/B.PIRAÍ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão 

relatando suposta atitude hostil por parte de um guarda municipal contra uma pessoa com 

deficiência. Informa, ainda, que aparentemente um dos guardas municipais envolvido estaria 

com uma arma de fogo, mesmo não havendo autorização para seu uso no trabalho de tais 

servidores. Anexa vídeo sobre o fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª 

CCR). Ilícito penal atribuído a agentes públicos municipais. Inexistência de lesão a bens, 

serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

164. Processo: 1.30.010.000307/2017-53 Voto: 6406/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 
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MUNICIPIO DE 

V.REDONDA/B.PIRAÍ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato sigilosa instaurada na Sala de atendimento ao cidadão. Relato da existência de 

grupo paramilitar, em bairros do Rio de Janeiro, que cobravam o pagamento de quantia mensal, 

sob ameaças de expulsão da localidade e de práticas de violência. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou 

interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 

Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Não Provimento do recurso 

165. Processo: 1.24.001.000306/2016-34 Voto: 6301/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CAMPINA GRANDE-PB  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). PEDIDO DE 

ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV, DA LC N° 75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO. 

RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA AO AO 

CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1. Trata-se de 

Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento pela Justiça do Trabalho, de cópia de 

reclamação trabalhista noticiando suposta fraude na concessão de seguro-desemprego. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ante a ausência de 

indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, entendendo que o depoimento da 

testemunha em Juízo foi colhido sem a observância do direito ao silêncio, não tendo sido 

consignado na Ata da Audiência a advertência formal de que ela não era obrigada a responder 

quaisquer perguntas que pudessem incriminá-la, caracterizando, portanto, prova ilícita. 3. A 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 677ª Sessão de Revisão, 

de 15/05/2017, à unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento, por entender 

não ter havido violação ao direito de não incriminação, uma vez que foi consignado na ata de 

audiência que a testemunha foi advertida e compromissada. 4. Irresignado, o Procurador da 

República oficiante apresentou recurso por entender que não houve qualquer registro na Ata de 

Audiência de que a testemunha tenha sido advertida de que, caso alguma pergunta pudesse lhe 

ser prejudicial, poderia permanecer calada, em virtude de seu direito ao silêncio. 5. Manutenção 

da decisão por seus próprios fundamentos, acrescentando que conquanto a testemunha tenha 

indubitavelmente o direito ao silêncio, este que é um dos pilares do nosso sistema de garantias 

individuais, não há nos autos prova de que ele não foi respeitado pelo Juízo trabalhista quando 

da oitiva da testemunha, uma vez que o fato de não ter sido expressamente consignado na Ata 

de Audiência, por si só, não caracteriza violação daquele direito constitucionalmente protegido. 

Há de ser sopesado que não há dispositivo legal que obrigue o Magistrado a consignar na Ata 

de Audiência que a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que possam lhe 

autoincriminar. Malgrado o art. 448 do Código de Processo Civil disponha que à testemunha tal 

direito lhe é assegurado, não preconiza que a advertência deverá constar da Ata da Audiência. 

Demais, no caso dos autos, estamos diante de audiência no âmbito do processo trabalhista o 

qual é regido, dentre outros, pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade. 6. No 

caso, vislumbra-se que apesar de não haver consignação expressa do direito ao silêncio da 

testemunha, restou devidamente consignado que ela foi advertida e compromissada, indicando, 

portanto, que foram seguidas as disposições legais e respeitadas as garantias constitucionais. 7. 

Ainda, salienta-se que não há de se falar em prova ilícita, conquanto, por ora, o que existe é 

mera e fortuita notícia de um ilícito e, em sendo assim, legítima e necessária a ação ministerial a 

fim de elucidas os fatos. 8. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho 

Institucional do Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

Homologação de Arquivamento 
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166. Processo: DPF/SAL/PE-00175/2013-INQ Voto: 6411/2017 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 

SILVA DE JESUS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) contra o 

Instituto Nacional da Seguridade Social. Informação de que o investigado teve o 

requerimento do benefício de aposentadoria por idade como segurado especial negado, por 

existir, em tese, outro benefício de aposentadoria concedido a pessoa com o mesmo nome, o 

que resultou na propositura de uma ação contra a referida autarquia. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Juntada de documentos. 

Realização de audiência de instrução, no bojo da ação contra o INSS. Devidamente 

comprovada a existência de duas pessoas com o mesmo nome. Inexistência de comprovação 

de recebimento de beneficio previdenciário de forma indevida. Ausência de indícios do 

cometimento de crime. Homologação de arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

167. Processo: DPF-UDI-00696/2016-INQ Voto: 6408/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime moeda falsa (CP, art. 289). Relato de particular 

noticiando que indivíduos desconhecidos teriam utilizado 2 (duas) notas falsas de R$ 

50,00 (cinquenta reais) como forma de pagamento de lanches em seu estabelecimento 

comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Laudo da 

Perícia criminal que comprovou a falsidade das notas e considerou as falsificações como 

não grosseiras, pois foram reproduzidas com bastante nitidez dos dizeres e das 

impressões macroscópicas do papel moeda autêntico. Inexistência de elementos 

mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em 

circulação, bem como de diligências capazes de modificarem o panorama probatório 

atual. Carência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação de 

arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 

524 do Supremo Tribunal Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

168. Processo: PR/SP-3000.2016.002792-0-

INQ 

Voto: 6384/2017 Origem: GABPR5-ABM - 

ANDREY BORGES DE 

MENDONCA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 

(CP, ART. 339). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 

62, IV). PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS JÁ EFETIVAMENTE ATINGIDO, 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado 

para apurar possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). 2. Indivíduos que 

teriam entregado à Polícia Federal um CD-ROM adulterado e fraudado contendo 

informações sobre supostas condutas delituosas perpetradas por determinado empresário, 

ensejando, por conseguinte, a instauração de investigação que deu origem, inclusive, a 

operação policial de caráter nacional. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento do procedimento em decorrência da prescrição, uma vez que o fato 

delituoso data de 08/2004, havendo, portanto, o decurso de mais de 12 (doze) anos de sua 

ocorrência (CP, art. 109, inc. IV). 4. Razão assiste ao il. Procurador da República 

oficiante. A conduta narrada amolda-se ao art. 339 caput do CP não incidindo no caso a 

majorante prevista no § 1º. Os investigados ao entregarem o mencionado CR-ROM não 

se valeram do anonimato tampouco de nome suposto, agiram em nome próprio. 5. O fato 

da prova fraudada (CR-ROM) ter sido supostamente recebida pelos investigados de 

forma anônima, não faz com que a conduta por eles praticada amolde-se ao § 1º do art. 

339 do CP, do mesmo modo o fato de os agentes terem atribuído a um anônimo a autoria 

da mídia que deu causa a operação policial. 6. A entrega da mídia com a notícia de 

supostos fatos delituosos junto à Polícia Federal foi realizada por pessoa identificada com 
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identidade plenamente conhecida. Assim, o anonimato da fonte que produziu o citado 

CD-ROM não faz com a conduta dos investigados se amolde ao §1º do art. 339. 7. No 

caso, não se vislumbra, também, a ocorrência de anonimato dissimulado por parte de dois 

dos investigados. Ajustes realizados entre eles para a realização da conduta típica não são 

suficientes para caracterizar o anonimato. 8. Fato delituoso que data de 08/2004. Pena 

máxima cominada ao delito que é de 08 (oito) anos de reclusão. Prescrição da pretensão 

punitiva estatal calculada pela pena máxima cominada em abstrato. Decurso de mais de 

12 (doze) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, 

art. 107, inc. IV). 9. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

169. Processo: SRPF-AP-00040/2017-INQ Voto: 6313/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 

COSTA NETO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, §4º, inciso I). Arrombamento de 

prédio da Controladoria Geral da União no Estado do Amapá. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Perícia do local constatou que o prédio 

encontrava-se em condição de abandono, sem uso e vigilância. Demais, os servidores 

não souberam informar quais bens estavam no local, tampouco precisar a data do fato. 

Ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva. Homologação do arquivamento, 

com as ressalvas do art. 18 do Código Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

170. Processo: SRPF-AP-00055/2017-INQ Voto: 6309/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 

COSTA NETO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 

3º em razão de indícios de fraude perpetradas por contemplados com moradias do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Diligências. Informação proveniente da CEF dando conta de que as investigadas 

não foram contempladas pelo programa federal. No mesmo sentido, a Prefeitura 

Municipal, após oficiada, confirmou não haver inscrição das investigadas no referido 

programa. Declaração da noticiante de que a informação da suposta fraude foi baseada 

em uma relação de contemplados postada na internet que, contudo, não está mais 

disponível para consulta tampouco foi impressa por ela. Ausência de indícios de conduta 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

171. Processo: SRPF-AP-00070/2016-INQ Voto: 6305/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 

EVERTON PEREIRA 

AGUIAR ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção de 

dados falsos sobre o faturamento de empresa em Declaração de Informações Econômico-

fiscais de PJ e posterior apresentação junto à CEF e Receita Federal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Caso em que a investigada assinou 

o documento na condição de contadora sem saber que as informações eram falsas a 

pedido de uma colega de trabalho, esta que, inclusive, é ré em ação penal em curso. Não 

evidenciada a vontade consciente para configuração da conduta dolosa. Ausência de 
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justa causa para o prosseguimento do feito. 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

172. Processo: SRPF-AP-00134/2014-INQ Voto: 6227/2017 Origem: GABPRM-LJA - 

THEREZA LUIZA 

FONTENELLI COSTA MAIA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Notícia de 

que trabalhadora teria recebido seguro-desemprego indevidamente ante o possível 

lançamento de informações falsas em sua CTPS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Diligências. Conjunto probatório que não evidencia a ocorrência de fraude 

no recebimento do seguro-desemprego. Sentença trabalhista que reconheceu o direito da 

investigada de anotar o período correto do contrato de trabalho em sua CTPS. 

Informação proveniente do Ministério do Trabalho e Emprego dando conta de que houve 

somente um pedido de seguro-desemprego em nome da investigada, relativo ao período 

em que laborou para aquela reclamada. 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

173. Processo: 1.12.000.001022/2017-77 Voto: 6226/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto uso de documento falso perante agência da CEF. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato feito à Polícia Federal, via telefone, 

por gerente de agência da CEF, de que um indivíduo não identificado teria tentado sacar saldo 

de conta do FGTS com supostos documentos falsos. Sugestão de arquivamento pela PF ante a 

ausência de indícios de autoria. Ademais, não houve sequer a comunicação oficial do fato pela 

instituição financeira. Inexistência de elementos mínimos aptos para determinar e identificar a 

autoria 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

174. Processo: 1.16.000.000463/2017-11 Voto: 6410/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa, 

previstos, respectivamente nos artigos 138, 139, 140 e 339, todos do Código Penal. 

Representante, servidor público, que relata ter sofrido ofensas por parte de diretor técnico 

executivo de uma associação, perpetradas em Ofício. A denunciação caluniosa teria sido 

praticada, em tese, em virtude da instauração de procedimento administrativo contra o 

representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, não se vislumbra 

crime contra a honra nas declarações proferidas pelo representado no Ofício por ele 

encaminhado às autoridades competentes, uma vez que relacionam-se ao desempenho 

profissional do representante e expressam irresignação de sua escolha para ocupar cargo de 

chefia em Ministério. Pelos mesmo argumentos, não há indícios de materialidade delitiva 

quanto ao crime de denunciação caluniosa, que requer que o agente dê causa a instauração de 

processo contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Ausência de indícios 

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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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175. Processo: 1.18.000.001926/2017-89 Voto: 6221/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de comunicação encaminhada pela Superintendência do 

INCRA em Goiás dando conta de que um grupo de pessoas, liderados por determinado 

indivíduo, teriam invadido sua sede. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências. Verificação in loco pela Polícia Federal de que o local havia sido desocupado e que 

não haviam danos constatados até aquele momento. Ausência de danos e esbulho à propriedade 

do INCRA. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

176. Processo: 1.18.001.000436/2017-55 Voto: 6325/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 297, § 4º, do Código Penal. Ausência de anotação de 

vínculo empregatício em Carteira Nacional de Trabalho e Previdência Social CTPS de dois 

empregados de determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Caso em que se verifica ausência de dolo por parte da empregadora, tendo em vista que após 

fiscalização do MPT, as irregularidades foram sanadas, tendo, inclusive, sido arquivado o 

procedimento junto ao MPT. Ausência de indícios de fraude e de dolo na conduta analisada. 

Atipicidade 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

177. Processo: 1.20.000.000203/2017-12 Voto: 6413/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65). Representante relata 

que pregoeiro oficial de Universidade Federal teria agido com arbitrariedade ao declarar como 

vencedora do certame certa sociedade empresária, uma vez que essa não preencheria os 

requisitos exigidos pelo edital da licitação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Pregoeiro agiu pela vontade de atingir o fim público, bem como foram respeitados os 

trâmites processuais da lei de licitações. Ausência de justa causa para a persecução penal. 

Ausência de indícios 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

178. Processo: 1.23.000.002170/2016-44 Voto: 6310/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n. 

8.137/90, art. 1º) atribuído a Prefeitura Municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Segundo informações prestadas pela RFB, não houve constituição definitiva de 

crédito tributário e nem parcelamento. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo 

Tribunal Federal na hipótese. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

179. Processo: 1.25.000.000928/2017-16 Voto: 6217/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n. 

8.137/90, art. 1º) atribuído a empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Segundo informações prestadas pela RFB, ainda não houve decisão final acerca dos 

créditos tributários em face da referida empresa, que encontram-se com a exigibilidade 

suspensa, aguardando julgamento de impugnação na Delegacia da Receita Federal do Brasil. 

Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência 

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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

180. Processo: 1.26.000.001794/2017-13 - Eletrônico  Voto: 6333/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de um receptor de sinal digital 

(cinebox supremo x) de origem estrangeira, desacompanhadas da respectiva documentação 

legal de importação. Total estimado de tributos iludidos é de R$ 260,70. Arquivamento 

lastreado no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Inexistência de autuação anterior ao fato. Caso em que os tributos incidentes que não 

ultrapassam o valor de R$ 10.000,00 e houve perdimento dos bens apreendidos. Aplicação do 

Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 

10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao 

crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

181. Processo: 1.27.002.000236/2017-83 Voto: 6306/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

FLORIANO-PI  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Representação criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária 

(CP, art. 168-A). Ex-prefeito que teria deixado de repassar a contribuição previdenciária 

recolhida dos servidores municipais referente aos meses de novembro e dezembro de 2016, bem 

como sobre o 13º salário de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Informação da Receita Federal do Brasil dando conta de que o valor referente ao mês de 

novembro foi recolhido regularmente pelo município e que a competência relativa ao 13º 

salário/2016 encontra-se parcelada. Outrossim, persiste a inadimplência quanto ao mês de 

dezembro/2016 que perfaz o montante de R$ 1.444,26 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos). Assim, tendo em conta tal valor, é aplicável o princípio da 

insignificância ao caso concreto, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, tendo em vista que o valor apropriado indevidamente não ultrapassa o limite de R$ 

10.000,00. Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta 

Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 04/11/2013. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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182. Processo: 1.28.000.000234/2017-77 Voto: 6224/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAICÓ-

RN  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Denuncia de suposta apropriação indébita previdenciária por parte de empresa 

de transporte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que já foram 

objeto de requisição de inquérito policial. Não obstante, há informação proveniente da Receita 

Federal noticiando a inexistência de indícios de irregularidades na empresa investigada a 

ensejar procedimento fiscal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

183. Processo: 1.29.000.001132/2015-70 Voto: 6223/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição Memória e Verdade. Suposto crime 

de homicídio durante o regime militar contra AVELMAR MOREIRA DE BARROS (Comissão 

Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 408/409). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima que era engajada em ações da 

VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares) e do M3G (Grupo Marx, Mao, 

Marighella e Ghevara) e que teria transportado valises carregadas de armas que foram utilizadas 

em assalto a banco, tendo sido presa pelo DOPS de Porto Alegre e se suicidado dois dias depois 

em suas dependências. Caso em que não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo 

decurso do tempo, seja pela dificuldade de identificação dos possíveis autores intelectuais e dos 

executores. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 

Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

184. Processo: 1.29.000.002443/2017-18 Voto: 6416/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155, § 4º, inciso I) praticado em desfavor da 

Caixa Econômica Federa. Relato de que uma agência da CEF foi invadida e teve as conexões 

metálicas da mangueira de incêndio subtraídas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Diligências. Perícia papiloscópica que revelou uma fragmento de impressão capilar 

com condições técnicas para o Exame de Confronto, porém não foi identificado quem produziu 

tal fragmento. Laudo do local do crime foi capaz de descrever a dinâmica dos fatos mas não de 

identificar a autoria delitiva. Ausência de imagens do circuito interno de segurança. Ausência 

de testemunhas. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa 

capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de 

Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

185. Processo: 1.29.002.000322/2009-10 Voto: 6407/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição 

previdenciária, previsto no artigo 337-A, do Código Penal. Créditos tributários que tiveram 
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origem em ação fiscal realizada pela Receita Federal do Brasil, no qual foi constatada que o 

contribuinte declarou, em GFIPS, a condição de entidade filantrópica isenta das contribuições 

patronais, mesmo após ter sido cientificado da perda da isenção patronal. Conduta atribuída ao 

presidente da fundação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte do 

investigado. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

186. Processo: 1.29.008.000408/2017-94 Voto: 6311/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação de cosia achada (CP, art. 168, II). Ocorrência policial 

protocolada por servidor da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, na qual relata a 

perda de um aparelho celular de propriedade daquela instituição. Informou que logo após 

perceber a perda do aparelho foi contatado por um indivíduo que noticiou estar na posse do 

celular e ficou de manter contato para devolvê-lo, porém não mais retornou mais a ligação. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que o indivíduo que 

supostamente encontrou o aparelho celular e manteve contato com o servidor não se identificou 

e que uma suposta quebra de sigilo telefônico não se justifica, uma vez que o valor do aparelho 

perdido é ínfimo (R$ 278,65) e há alta probabilidade da diligência revelar-se inócua. Assim, 

conquanto a materialidade delitiva seja incontroversa, ausentes elementos mínimos quanto a 

autoria e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as 

ressalvas do art. 18 do Código Penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

187. Processo: 1.30.001.002109/2017-33 Voto: 5707/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Sentença 

trabalhista que reconheceu a existência de pagamento de salário extrafolha. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza material, cuja tipificação depende 

da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com a Súmula Vinculante nº 24 do 

Supremo Tribunal Federal. Sentença que não constituiu o crédito tributário. Ausência de justa 

causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

188. Processo: 1.33.001.000045/2017-24 Voto: 6302/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

BLUMENAU-SC  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arrematante que efetuou o pagamento via TED 

Normal, quando deveria ter sido por TED Judicial, situação que ocasionou a devolução do valor 

ao banco de origem. Após intimação, houve pagamento integral do valor pelo arrematante. 

Ausência de elementos suficientes de que o arrematante agiu com dolo de impedir, perturbar ou 

fraudar arrematação judicial. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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Outras deliberações(Arquivamento) 

189. Processo: 1.25.008.000238/2017-97 Voto: 6215/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) 

e frustração de direito trabalhista (CP, art. 203). Sentença trabalhista condenatória. 1) Crime 

sonegação de contribuição previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Sentença proferida em ação trabalhista foi omissa quanto ao valor das contribuições 

previdenciárias suprimido, porém infere-se que não ultrapassam a monta de R$ 10.000,00, uma 

vez que o valor recebido durante toda a vigência do contrato foi de R$ 15.288,04. Consoante 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da 

insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em 

decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou 

como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, 

dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer 

distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação 

de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da 

insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 

21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015. Homologação do 

arquivamento. 2) Crime de frustração de direito trabalhista. Arquivamento que se recebe como 

declínio de atribuições. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). O Conselho 

Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, 

firmou entendimento no sentido de que a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma 

pequena empresa não tem significação para se ter como lesados interesses que cabe à União 

proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da 

pessoa humana. Para o CIMPF, na linha de julgados do STF, o simples fato de haver o 

descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o 

crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal (NF nº 1.24.000.000526/2016-

78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar 

e julgar os crimes contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização 

geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio 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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

190. Processo: JFRJ/SJM-0000522-

40.2014.4.02.5110-INQ 

Voto: 6295/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ofício acompanhado de cópias da sentença 

proferida nos autos de reclamação trabalhista, comunicando que empregadora teria 

praticado crimes de sonegação fiscal (CP, art. 337-A, I) e omissão de anotação em CTPS 

(CP, art. 297, § 4º), no período de junho/2005 a janeiro/2008. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) . Valor devido ao INSS no importe de R$ 2.400,00. 

Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos 

débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 

10.000,00). Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União 

também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento 

semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara 

penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de 

contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da 

insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta 
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Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; 

AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. 2) Quanto à omissão de 

anotação em CTPS, o caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 337-

A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio para a consumação da 

sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição, inclusive, encontra-se em 

harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 

13/08/2014). 3) Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

ORIGEM INTERNA 

PADRÃO  

Homologação do Declínio de atribuição 

191. Processo: DPF/MOC-00166/2015-INQ Voto: 6150/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG 

- SUBCOORDENADORIA 

JURIDICA DA 

PRM/MONTES CLAROS  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo contra uma agência dos Correios situada na 

cidade de Padre Carvalho/MG, ocorrido em 08/12/2014. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Constatou-se dos autos que foram 

subtraídos as quantias de R$ 20,82 pertencentes a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos e R$ 24.598,03 pertencentes ao Banco Postal. Danos ao serviço postal não 

evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos 

ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e 

expressivo prejuízo à empresa pública federal. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, 

DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-

11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de 

elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

192. Processo: DPF/RN-00268/2016-IP Voto: 6254/2017 Origem: GABPR11-KMA - 

KLEBER MARTINS DE 

ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33). 

Encomenda encontrada na Agência Brasileira de Correios e Telégrafos em Lagoa 

Nova/RN contendo em seu interior substância que aparentava ser cocaína. Entretanto, 

realizada perícia constatou tratar-se de cafeína. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A remessa de cafeína em si é um fato atípico. Entretanto, 

não se pode negar eventual interesse estatal em elucidar quem estaria por trás dessa 

remessa, pois a cafeína costuma ser utilizada por traficantes para ser misturada com 

cocaína, objetivando aumentar o volume e incrementar o lucro com a venda da droga. 

Pretenso ato preparatório de tráfico cingiu-se ao âmbito interno, do Estado da Bahia para o 

Estado do Rio Grande do Norte. Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta. 

Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar, até o momento, 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 
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193. Processo: SR/DPF/MA-00549/2017-INQ Voto: 6419/2017 Origem: GABPR8-PHOCB - 

PEDRO HENRIQUE 

OLIVEIRA CASTELO 

BRANCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Pessoa jurídica teria 

oferecido cursos de graduação sem o devido credenciamento e autorização do Ministério da 

Educação e Cultura MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 

Prejuízo suportado por particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da 

União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

194. Processo: SR/DPF/PA-00661/2013-INQ Voto: 6258/2017 Origem: GABPR11-FMPS - 

FELIPE DE MOURA 

PALHA E SILVA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de receptação (CP, art. 180). Encontrado, em 31/10/2013, 

no Aeroporto Internacional de Belém/PA, sujeito transportando, em proveito próprio, a 

quantia de R$ 22.120,00 (vinte e dois mil cento e vinte reais), que sabia ser produto de 

crime. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Atestado pela 

perícia que as cédulas eram verdadeiras e possivelmente seriam produtos de crime, pois 

muitas estavam queimadas e manchadas, apresentando características de serem 

provenientes de roubos a caixas eletrônicos, por meio de explosão. Inexistência de lesão a 

bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência 

de conexão com delitos de competência da Justiça Federal. Homologação do declínio ao 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

 

195. Processo: 1.16.000.002326/2017-11 Voto: 6360/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. 

Particular teria sofrido ameaças, no ano de 2016, por desentendimentos de ordem pessoal. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

196. Processo: 1.20.000.001145/2017-36 Voto: 6399/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Irregularidades, dentre elas, fraude, ameça e apropriação indébita de cestas básicas cometidas 

em Assentamento, localizado em Rosário Oeste/MT (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência 

de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. 



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 71 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

197. Processo: 1.23.000.001581/2017-01 Voto: 6132/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada perante 

a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Associação de artistas da região amazônica, com 

sede em Portugal, cujo diretor não prestou qualquer informação sobre o encerramento das 

atividades da galeria, sem a devolução de trabalhos fotográficos, sobre os quais teria sido pago 

determinada importância para exposição. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 

da 2ª CCR). Prejuízo suportado apenas por particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços 

ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

 

198. Processo: 1.23.000.003539/2016-36 Voto: 6233/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de fato criminal que apura suposto crime de falsificação de documento apresentado 

perante a SEMAS. Crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de 

documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Utilização de documento falso, supostamente emitido pelo INCRA, no bojo de processo 

de autorização de plano de manejo florestal. 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. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

199. Processo: 1.25.000.001908/2017-62 Voto: 6387/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Membro do Ministério Público do Estado teria praticado transações 

imobiliárias com documentos inidôneos, eventual grilagem de terras e apresentado informações 

falsas em declarações de ajuste anual de IRPF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 da 2ª CCR). Condutas atribuídas a Promotor de Justiça do Estado do Paraná. Autoridade 

com foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual (CF, artigo 96, inciso III). 

Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 8.625/93, artigo 29, inciso V). 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

200. Processo: 1.25.003.014708/2017-40 Voto: 6191/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 
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MUNICIPIO DE FOZ DO 

IGUACU-PR  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Representantes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado do Paraná informaram que um dos acampamentos 

do movimento, estaria sendo alvo de ameaça tendo em vista que alguns veículos com pessoas 

desconhecidas estariam fazendo ronda no local. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência, até o momento, de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

201. Processo: 1.26.000.002167/2017-08 - Eletrônico  Voto: 6312/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada perante 

a Sala de Atendimento ao Cidadão em site do MPF. Oferta por empresa privada fornecedora de 

curso de formação destinado a vaga de emprego que não se concretiza, mediante cobrança de 

valor elevado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Obtenção de 

vantagem pecuniária em detrimento de particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou 

interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

202. Processo: 1.26.001.000172/2017-68 Voto: 6358/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de diversos crimes, dentre eles, estelionato, associação 

criminosa, falsidade ideológica e fraude à execução. Durante processo de recuperação judicial, 

empresa privada teria adquirido recursos financeiros por meio de contrato de arrendamento de 

imóveis rurais, e também por meio de adjudicação de imóveis arrendados. Entretanto, a referida 

empresa privada não teria quitado as ações trabalhistas nas quais foi parte. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Condutas que representam possíveis crimes 

falimentares (Lei nº 11.101/05), de competência do juiz criminal da jurisdição onde foi 

decretada a recuperação judicial. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União 

ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 

declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

203. Processo: 1.28.000.001302/2017-15 Voto: 6391/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Supostas 

fraudes em empréstimos consignados em folhas de pagamento de pensionistas do INSS. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Operações creditícias 
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realizadas por instituição financeira privada, relativas a empréstimos consignados se dão entre o 

agente consignatário e o segurado. Eventual prejuízo não gera repercussão patrimonial à bens, 

interesses ou serviços da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inexistência 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

204. Processo: 1.30.001.001993/2017-99 Voto: 6134/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Irregularidades, dentre elas, fraude e difamação cometidas no âmbito de associação privada de 

funcionários contratados, localizada no interior da empresa Eletrobrás FURNAS. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Associação que é pessoa jurídica de 

direito privado, não transmuda a sua natureza pelo fato de se encontrar fisicamente localizada 

no interior de sociedade de economia mista federal. Inexistência de lesão a bens, serviços ou 

interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

205. Processo: 1.30.001.003000/2017-13 Voto: 6281/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de homicídio (CP, art. 121, § 6º). Narra o noticiante que 

diversos homicídios teriam sido praticados por milícia privada que atua no Rio de Janeiro/RJ. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência 

de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 

para a persecução penal. Homologação do declínio 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

206. Processo: 1.30.008.000148/2017-36 Voto: 6289/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

RESENDE-RJ  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Termo de 

interrogatório no qual o interrogado noticiou a compra de uma Carteira Nacional de Habilitação 

CNH falsificada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Documento 

expedido por órgão estadual de trânsito. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, 

serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ, 

Terceira Seção: CC 112.984/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 

115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, DJe 

09/09/2014. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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207. Processo: 1.34.001.004064/2017-92 Voto: 6128/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de 

Atendimento ao Cidadão, comunicando possível cometimento de delito fiscal por parte de 

representantes legais de empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Relato genérico. Da análise da noticia, conclui-se que o noticiante se refere à sonegação do 

ICMS. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes 

de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 

do declínio 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

208. Processo: 1.34.004.000652/2017-27 Voto: 6290/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de 

uso de documento falso (CP, art. 304). Uso de certificado de conclusão de Ensino Médio 

falsificado para ingresso em instituição privada de ensino superior. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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. 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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

209. Processo: 1.34.006.000387/2017-67 Voto: 6397/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

GUARULHOS/MOGI  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que os 

administradores de pessoa jurídica, fizeram falsas promessas de emprego e emitiram 

certificados falsos de conclusão de cursos oferecidos pela própria empresa. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de 

particulares, que acreditavam nas falsas promessas. Ausência de elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

210. Processo: DPF/AM-00349/2016-INQ Voto: 6133/2017 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP). Saque 

fraudulento de uma parcela de seguro-desemprego, no valor de R$ 1.304,63, em conta da 

Caixa Econômica Federal localizada em Manaus/AM. Revisão do arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Inquérito Policial instaurado em Minas Gerais que investiga fraude 
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virtual em que rackers se apossavam de senhas e matrículas de servidores do MTE para 

fraudar o sistema de Seguro Desemprego. Inexistência de documentos físicos acerca dos 

fatos investigados. Ausência de indícios de autoria e de possíveis diligências aptas ao 

esclarecimento dos fatos. Ausência de justa causa para promover a 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

211. Processo: DPF-UDI-00146/2016-INQ Voto: 6161/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto 

descumprimento à decisão de Juiz Federal proferida em Ação Ordinária que determinou 

o custeio de procedimento cirúrgico em paciente. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos consta que a cirurgia determinada foi realizada 

no dia 10/03/2016. Demora justificada. Caso em que não se vislumbra intenção 

deliberada de não cumprir à ordem judicial. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. 

Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

212. Processo: SRPF-AP-00230/2017-INQ Voto: 6356/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 

EVERTON PEREIRA 

AGUIAR ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta pratica do crime de estelionato previdenciário ou de falsidade 

ideológica. Beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, ao tempo em que 

requereu o beneficio, não informou a existência de um companheiro que possuía renda e 

que comprometeria o limite estabelecido para o beneficio. Ainda, teria cedido ou 

alugado o imóvel oferecido pelo programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Improcedência da cessão do imóvel. Beneficiária apenas convidou parente para 

morar em sua residência, diante de sua ausência por motivos de doença e trabalho. 

Omissão da existência de companheiro que se justificou em razão de não considerar o 

relacionamento como união estável e sua baixa renda ser objeto de obrigações familiares 

oriundas de pensões alimentícias direcionada aos inúmeros filhos de relacionamentos 

anteriores. 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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

213. Processo: SR/PF/CE-00644/2016-INQ Voto: 6214/2017 Origem: GABPRM1-ADN - 

ADALBERTO DELGADO 

NETO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). 

Representação da Caixa Econômica Federal. Obtenção de empréstimo consignado no valor 

de R$ 7.400,00, mediante a utilização de documento falso de correntista que contestou a 

transação. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações da CEF. 

Impossibilidade de recuperação das imagens. Documentos apresentados pelo fraudador 

não são hábeis a identificação da autoria. Ausência de diligências capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as 

investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 

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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

214. Processo: 1.00.000.013682/2014-79 Voto: 6393/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299). Narra o noticiante 

possíveis irregularidades eleitorais que envolveram o prefeito do município de Paratinga/BA. 

Situação em que candidato à prefeito teria sido favorecido nas eleições de 2004 por possuir uma 

relação de amizade com juízes eleitorais e teria fraudado o resultado das eleições de 2012 por 

ter distribuído gasolina em troca de votos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Representação que não apresentou elementos probatórios suficientes. Constatação do regular 

andamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo do prefeito do município de 

Paratinga/BA. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, 

sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

215. Processo: 1.03.000.000786/2017-54 Voto: 6251/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - 

SÃO PAULO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299). Narra o noticiante que o 

prefeito do município Franco da Rocha/SP supostamente teria comprado votos para sua 

reeleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento iniciado por 

representação anônima. Relato que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e 

instruir uma investigação criminal responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de 

suposto ilícito 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

216. Processo: 1.04.100.000118/2017-61 Voto: 6324/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - 

PORTO ALEGRE  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar comunicação de suposta idealização de atentado contra a 

vida de Deputado Federal e candidato a prefeito municipal de Canos/RS, às vésperas do 

primeiro turno do pleito de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências realizadas com oitivas dos envolvidos e juntada de documentos demonstraram que 

tratava-se de um factóide com objetivo de prejudicar candidatos da coligação concorrente. 

Requisição da Promotoria de Justiça à 1ª DP de Canoas/RS para instauração de Inquérito 

Policial visando apurar a falsa comunicação de crime (CP, art. 340). Inexistência de conduta 

tipificada como crime eleitoral. Ausência de elementos mínimos para 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

217. Processo: 1.11.001.000207/2017-91 Voto: 6266/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Entre os dias 21 e 23/12/2016 houve 

subtração de grande parte dos cabos do sistema de proteção contra descarga atmosférica do 

prédio da Justiça Federal de Arapiraca/AL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Ao final das diligências conclui não haver nenhuma filmagem, impressão digital, vestígio 

biológico do suposto autor do delito. Sequer há indicação sobre o paradeiro dos objetos 
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subtraídos. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de 

modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

218. Processo: 1.13.000.000947/2017-63 Voto: 6239/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155, §4º, I e IV). Subtração de diversos 

objetos das dependências da Base de Campo do Norte do ICM-Bio, situada ao sul de 

Canutama/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comprovada a 

materialidade. Ausência de sistema de segurança no local. Carência de indícios mínimos de 

autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 

Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

219. Processo: 1.15.000.000720/2017-43 Voto: 6210/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

CEARA/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Superintendência da Receita Federal do 

Brasil. Importação de mercadoria estrangeira cuja marca supostamente teria sido adulterada. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Enquadramento legal previsto na lei nº 

9.279/61 que disciplina crimes contra propriedade industrial. Adulteração que foi constata em 

procedimento administrativo. Titular dos direitos da marca expediu laudo que concluiu pela 

adulteração da mercadoria apreendida. Infração cuja sanção administrativa cominada é a pena 

de perdimento. De acordo com o artigo 199 da lei nº 9.279/61, eventual procedimento penal 

deve proceder mediante queixa crime. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

220. Processo: 1.15.000.001241/2017-44 Voto: 6162/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

CEARA/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou não haver 

procedimento de fiscalização encerrado ou em curso contra a empresa a respeito de débitos 

previdenciários, pois o volume dos valores envolvidos não eram relevantes, considerados os 

parâmetros de fiscalização. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Delito de 

natureza material. Aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF. Inexistência de justa causa. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

221. Processo: 1.15.002.000312/2017-71 Voto: 6359/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA 
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Ementa: Noticia de Fato. Cópia de sentença e depoimento de testemunha, da 17ª Vara da Justiça Federal 

do Ceará, encaminhada ao MPF para providências. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Da análise ao teor da sentença e dos vídeos referentes à audiência de instrução, não 

há nenhuma referência ou indício de prática de crime. A ação judicial foi julgada improcedente 

pela ausência de provas, inexistindo contradição entre os depoimentos da parte autora e de sua 

testemunha. Qualidade de agrícola da postulante foi reconhecida em juízo. Possível 

encaminhamento de cópias de peças dos autos para o MPF que fora consignada na sentença por 

equívoco. Ausência de irregularidade. Inexistência de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

222. Processo: 1.17.000.004020/2014-19 Voto: 6354/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - ESPIRITO 

SANTO/SERRA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). 

Comunicação de que o SENAI não teria declarado, nas guias de contribuição atinentes ao 

período de 01/2011 a 12/2012, o código que possibilitaria o cálculo das contribuições devidas 

ao INCRA e ao FNDE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Isenção tributária 

prevista pela Lei nº 2.613/55. Informações de que a exigibilidade das referidas contribuições se 

encontram suspensas em virtude de decisão que deferiu a antecipação de tutela em Ação 

Ordinária Tributária. Ofício da Receita Federal informa que o crédito tributário controlado no 

processo administrativo fiscal encontra-se sobrestado aguardando desfecho da Ação. Ausência 

de justa causa, no presente momento, 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

223. Processo: 1.19.000.001424/2017-11 Voto: 6237/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Inspeção técnica realizada pelo IPHAN 

em 07/06/2017, na Praça Benedito Leite, constatou-se o desaparecimento de uma placa 

esculpida em bronze pertencente ao patrimônio histórico do Maranhão. Posteriormente o objeto 

foi encontrado em frente a uma guarita localizada no Palácio dos Leões, sede do Governo do 

Estado do Maranhão, e está sob os cuidados de servidores do Museu Histórico Artístico do 

Maranhão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos 

mínimos de autoria delitiva. Inexistência de linha de investigação potencialmente producente, 

capaz de identificar o responsável pelo furto. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

224. Processo: 1.20.000.000322/2017-67 Voto: 6136/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e 

Biocombustíveis ANP. Suposta prática de crime previsto no artigo 1º, inciso I da Lei nº 

8.176/91. Empresa privada teria deixado de informar os dados de comercialização referente ao 

mês de julho de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração prevista em 

Resolução da ANP. Conduta que caracteriza apenas infração administrativa. Ausência de 

elementos capazes de justificar pertinência ou a possibilidade de intervenção do Ministério 
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Público Federal. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

225. Processo: 1.22.024.000125/2017-03 Voto: 6256/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

VIÇOSA/PONTE NOVA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de Sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, III, 

CP). Representação Fiscal para Fins Penais. Deixar de recolher imposto de renda retido na fonte 

incidente sobre valores tributáveis pagos a título de rendimentos sobre trabalho assalariado, em 

benefício da pessoa física, referentes aos anos-calendário 2011 e 2012. Crédito tributário 

constituído na ordem de R$ 22.824,08 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oito 

centavos). Arquivamento fundado na extinção da punibilidade pela morte do investigado. 

Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

226. Processo: 1.23.005.000326/2017-93 Voto: 6208/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

REDENÇÃO-PA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Comunicação da Assessoria de 

Segurança Institucional do MPF, acerca de ameaça de morte contra membros que atuam no 

MPF, no município Redenção-PA. Notícia efetuada por meio de ligação anônima e o fato 

atribuído a determinadas pessoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências preliminares realizadas pela DPF, mediante oitiva dos implicados, arquivada por 

falta de viabilidade investigativa. Relato que não trouxe elementos mínimos necessários para 

dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Carência de dados concretos 

acerca de suposto ilícito 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

227. Processo: 1.25.008.000372/2017-98 Voto: 6167/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Suposto 

recebimento indevido de benefício assistencial de amparo a pessoa com deficiência no período 

de 17/07/2012 a 31/11/2016, uma vez que a renda mensal familiar per capita estaria acima do 

limite previsto na Lei nº 8.742/93 ( do salário mínimo). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Entendimento jurisprudencial no sentido da inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 

da Lei nº 8.742/93. Critério que não pode ser utilizado como único paradigma para a 

constatação da miserabilidade social ou para fins de imputação penal. Ausência de indícios 

quanto ao elemento subjetivo do tipo. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

228. Processo: 1.25.011.000160/2017-51 Voto: 6124/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PARANAVAI-PR  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Situação em que 

indivíduo supostamente teria prestado informações inverídicas em processo administrativo 

perante o INSS com o intuito de adquirir benefício previdenciário na condição de segurado 

especial rurícula. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 

22/10/2008. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência 

de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 

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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

229. Processo: 1.26.000.001888/2017-92 - Eletrônico  Voto: 6300/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º). Subtração de um 

Projetor, que se encontrava instalado no anfiteatro I, da Faculdade de Direito do Recife/UFPE, 

ocorrido no dia 21/05/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências 

realizadas informam que o local do furto carece de sistema de monitoramento, permanecendo 

aberto mesmo nos horários em que não está sendo utilizado e não possui controle de acesso. 

Ausência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes de modificar o panorama 

probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

230. Processo: 1.29.000.001376/2017-14 Voto: 6231/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Em rede social denominada 

Facebook, cidadão brasileiro teria sido coagido por estrangeiro a depositar determinada quantia 

em dinheiro em conta bancária de origem africana, através de transferência internacional. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos de autoria 

por ser inviável a comprovação da autenticidade do perfil utilizado na rede social para praticar o 

delito. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

231. Processo: 1.29.000.002299/2017-10 Voto: 6232/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta invasão na Faculdade de Administração da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), por um grupo de pessoas, estudantes e sindicalistas, a partir de 

18/11/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de danos à 

Instituição de Ensino. Normalidade nas atividades. Inexistência de elementos mínimos de 

materialidade e autoria 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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232. Processo: 1.29.008.000376/2017-27 Voto: 6283/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Em 

depoimento judicial, o embargante de ação cível teria afirmado que não declarou o faturamento 

da empresa privada no ano de 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. 

Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

233. Processo: 1.29.012.000116/2017-92 - Eletrônico  Voto: 6353/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Procedimento de Acompanhamento originado do PIC 1.29.012. 000127/2014-20, já arquivado 

na origem, que verificou a veracidade da informação no sentido de que teria ocorrido 

fiscalização da operação de alienação do capital social de empresa privada, pela Receita Federal 

do Brasil, e que, de dita fiscalização teria resultado apuração de tributos devidos em 2014. 

(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Procedimento instaurado unicamente para acompanhar o 

julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, acerca dos quais se tinha a 

notícia de que estariam pendentes de apreciação perante o CARF. Informação da Receita 

Federal de que em 25/08/2014 o contribuinte requereu a desistência do Recurso Voluntário 

interposto nos autos do PAF e efetuou a quitação dos débitos discutidos com os benefícios da 

Lei n. 12.966/2014. Os créditos tributários que deram início à investigação foram extintos, seja 

pela exoneração, seja pelo pagamento. Perda do objeto do presente procedimento. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

234. Processo: 1.29.014.000062/2017-45 Voto: 6284/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LAJEADO-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Aparelho celular postado em Presidente 

Prudente/SP, com destinação a Teutônia/RS, teria sido furtado durante o trâmite postal. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Objeto subtraído de difícil rastreamento. 

Inexistência de imagens de câmeras de segurança e testemunhas no local do fato. Ausência de 

elementos capazes de levar à elucidação da autoria delitiva. Homologação do arquivamento, 

sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

235. Processo: 1.30.005.000247/2017-48 Voto: 6262/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-

A) por parte de representantes de empresa privada. Notícia anônima desacompanhada de 
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documentos comprobatórios dos fatos narrados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Insuficiência de elementos que indiquem a ocorrência do crime. Materialidade delitiva não 

evidenciada. Determinado envio de informações à Receita Federal do Brasil para eventual 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

236. Processo: 1.33.005.000315/2017-67 Voto: 6135/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

JOINVILLE-SC  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta pratica dos crimes de frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista (CP, art. 203) e de omissão de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social 

de vinculo empregatício (CP, art. 297, §4º). Possíveis delitos praticados por empresa privada 

contra seu empregado, que atua em prestação de serviço terceirizado ao INSS. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de contrato de trabalho firmado com 

empresa privada prestadora de serviço terceirizado a Órgão Público. Violação a direitos 

individuais trabalhistas. Ausência de elementos capazes de justificar pertinência ou a 

possibilidade de intervenção do Ministério Público Federal diante da inexistência de elementos 

indicativos da ocorrência de crimes. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

237. Processo: 1.34.022.000040/2017-16 Voto: 6268/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE JAU-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Suposta cumulação 

de proventos de aposentadoria por invalidez com os vencimentos do cargo em comissão no 

executivo municipal. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligenciado 

perante o INSS obteve-se a informação que o investigado recebera benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez de 14/05/2044 a 31/05/2013, cessada e corrigida em virtude de ter 

assumido cargo de Vereador em 01/01/2009. Embora o INSS tenha determinado a devolução 

dos valores então recebido, não constitui ilícito. Precedente do STJ: (REsp 1377728/CE, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 02/08/2013). Por outro 

lado não houve a cumulação com o cargo em comissão como fora noticiado, vez que nomeado 

para o cargo somente após cessado o recebimento do benefício em razão do exercício da 

vereança. Ausência de irregularidade. Inexistência do crime noticiado. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

238. Processo: 1.34.038.000036/2017-89 Voto: 6211/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ITAPEVA-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Instituição financeira não teria 

prestado informações acerca da existência saldo a favor de executado em procedimento civil. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que não 

houve tentativa de intimação pessoal do representante da instituição financeira. Ausência de 

demonstração da ciência inequívoca da requisição judicial ao responsável pelo cumprimento da 

ordem. Ausência de materialidade da conduta. Ausência de justa causa. 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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

239. Processo: 1.35.000.001164/2017-30 Voto: 6427/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Ausência de 

comprovação, por dirigentes de partido político, da regular utilização de valores oriundos do Fundo 

Partidário Nacional, no exercício de 2010. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Fatos ocorridos no ano de 2010. Pena máxima cominada abstratamente ao crime de 5 (cinco) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. Investigados possuem mais de 

70 anos. Prazo prescricional reduzido à metade. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 

Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art. 115). Homologação de 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

240. Processo: 1.29.000.001673/2017-60 Voto: 6163/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a honra entre particulares, por meio de rede 

social (Facebook). Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de 

computadores não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. 

Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços 

ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de atribuição do Ministério Público 

Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 

Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

241. Processo: 1.29.023.000078/2017-49 Voto: 6206/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAPÃO 

DA CANOA-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

ocorrência do crime de preconceito de raça, etnia, religião ou procedência nacional (Lei nº 

7.716/89, art. 20, §2º). Supostas mensagens preconceituosas publicadas em perfis da rede social 

Facebook. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Não verificação de internacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter 

ocorrido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente, por si só, para fixar a 

competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Inexistência de elementos que 

denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de 

atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao 

Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA 

ORIGEM JUDICIAL 
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NÃO PADRÃO 

242. Processo: DPF/MOC-00044/2017-INQ Voto: 6249/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE MONTES 

CLAROS/MG  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da prática do crime de roubo à agência franqueada 

dos Correios (CP, art. 157, § 2º, I e II). Dois indivíduos subtraíram a quantia de R$ 

55.007,76, a qual foi contabilizada como prejuízo apenas ao Banco do Brasil em razão das 

regras contidas no contrato de Banco Postal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Dano ao serviço postal não evidenciado. Valores subtraídos relativo às 

atividades de Banco Postal, que movimenta valores do Banco do Brasil. Responsabilidade 

da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos 

pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à empresa 

pública federal. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 

133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª 

Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de 

legitimar, até o momento, 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

243. Processo: JFRS/SLI-5001283-

50.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 5390/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO 

DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada 

para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da 

apreensão de mercadorias estrangeiras em poder do investigado no ano de 2016. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no 

princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 2.364,60) estar 

abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$ 

20.000,00. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na prática da 

conduta delituosa (2 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 

2011 e 2012). 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no 

caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se 

revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. 

Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

244. Processo: JFRS/SLI-5001517-

32.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 6017/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO 
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DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada 

para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da 

apreensão de mercadorias estrangeiras em poder do investigado no ano de 2016. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no 

princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 698,95) estar 

abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$ 

20.000,00. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na prática da 

conduta delituosa (2 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 

2013). 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, 

devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se revela 

penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação 

de outro membro para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento,nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. Participou da votaçção Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

245. Processo: JF/MG-0007810-

14.2017.4.01.3800-APN 

Voto: 6036/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: AÇÃO PENAL. FRAUDES NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR EM PREJUÍZO 

DO SUS. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3°). CPP, ART. 28 

DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO. REQUISITO OBJETIVO. PENA MÍNIMA. FRAÇÃO DA CAUSA DE 

REDUÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16). 

DISCORDÂNCIA DO JUÍZO QUANTO A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PELO 

PROCURADOR OFICIANTE. PROCEDÊNCIA. 1. Ação Penal proposta pelo 

Ministério Público Federal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, § 3º, do 

CP. Fraudes no programa Farmácia Popular do Brasil que ocasionaram um prejuízo de 

R$ 31.457,08 (trinta e um mil, quatrocentos e sete reais e oito centavos), valor este que, 

devidamente atualizado, foi pago no total de R$ 54.701,49 pelo denunciado. 2. Ao 

oferecer a denúncia, o Procurador da República apresentou proposta de suspensão 

condicional, ao fundamento de que compensando-se a causa de diminuição de pena 

prevista no art. 16 do CP, com a de aumento do §3º do art. 171 do CP, a pena mínima do 

delito seria igual a 01 ano, autorizando a suspensão condicional do processo. 3. 

Determinada nova vista à acusação por ocasião do recebimento da denúncia, o 

procurador oficiante refluiu quanto à proposta do benefício por considerá-lo inviável ante 

o cometimento da infração em continuidade delitiva pelo denunciado. 4. O Juízo da 11ª 

Vara Federal de Minas Gerais discordou desse entendimento, informando que, mesmo 

com a exasperação atinente à continuidade delitiva, a suspensão condicional ainda 

permanecia cabível. 5. Para o cálculo da pena mínima há a necessidade de se levar em 

consideração a diminuição da pena do artigo 16 do Código Penal (arrependimento 

posterior) em patamar que possibilite a obtenção da menor pena possível. Ou seja, deve-

se adotar a fração máxima de redução, de 2/3, obtendo-se pena mínima de seis meses e 

sete dias. 6. Satisfeita está, então, no presente caso, a condição objetiva de pena mínima 

não superior a um ano para suspensão condicional. 7. Designação de outro membro para 

dar continuidade à persecução penal.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

246. Processo: 1.22.012.000303/2017-27 Voto: 6267/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: NOTICIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) 

CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DE CINCO CPF'S. REVISÃO DO DECLÍNIO (LC Nº 
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75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO CPP). DECLÍNIO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE 

OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do 

CP), ante a constatação pela Receita Federal de que particular teria 5 (cinco) CPF's. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por não vislumbrar nos 

autos qualquer elemento que aponte atribuição do parquet federal para o caso, uma vez que 

inexiste comprovação de que os CPFs inidôneos tenham sido apresentados ou usados perante 

entes federais, bem como pelo fato de que a Receita Federal teria noticiado não se caracterizar 

hipótese de lançamento administrativo de crédito tributário. 3. Declínio prematuro. 4. Ausência 

de diligências investigatórias visando melhor esclarecer os fatos. 5. Malgrado a Receita Federal 

tenha juntado em sua Representação Fiscal para Fins Penais os dados básicos quanto a obtenção 

dos CPFs (data, local do pedido, etc) não foi esta oficiada para informar dados aprofundados de 

como se deu a quintuplicidade do cadastro e, ainda, se estes foram utilizados para obtenção de 

vantagens fiscais ou mesmo utilizado perante ente federal. Consta, que foram apresentadas 

Declarações de Imposto de Renda PF nos CPFs inidôneos, bem como há processos de débito 

inscrito em dívida ativa vinculado a estes CPFs. 6. O fato de a Receita Federal ter consignado 

em sua Representação Fiscal para Fins Penais não se caracterizar hipótese de lançamento 

administrativo de crédito tributário ou relativo a procedimento fiscal tendente a aplicação de 

pena de perdimento de mercadorias, não obstaculiza a persecução penal. 7. Designação de outro 

membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

PADRÃO  

Homologação do Declínio de atribuição 

247. Processo: DPF/PS/BA-0051/2016-INQ Voto: 6377/2017 Origem: GABPRM001-

ALCC - ANDRE LUIS 

CASTRO CASELLI  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2º, 

I, do Código Penal). Irregularidades na alienação de unidades do Programa Minha Casa 

Minha Vida por particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 

Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que as referidas Unidades Habitacionais do 

distrito do Município de Mucuri/BA não foram contratadas dentro do Programa Minha 

Casa Minha Vida, mas foram construídas com recursos de um Programa do Governo da 

Bahia. Ocupação, revenda ou aluguel de imóvel do PMCMV. Ausência de ofensa a bem, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

248. Processo: 1.18.001.000240/2017-61 Voto: 6246/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado por Magistrado do Trabalho, 

comunicando possível prática de crime pelo executado que, nomeado depositário dos bens 

penhorados (máquinas para recauchutagem de pneus), frustrou a entrega do bem arrematado por 

terceiros devido ao encerramento das atividades empresariais e a não comunicação de endereço 

válido ao Juízo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A informação 

contida na certidão do oficial de justiça permite vislumbrar que a conduta praticada pelo 

representado poderia caracterizar-se como delito de fraude à execução (CP, art.179). Possível 

prejuízo suportado pelo particular exequente na ação trabalhista. Inexistência de lesão direta a 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
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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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

249. Processo: 1.20.005.000201/2016-94 Voto: 6248/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (Lei 

nº 9.503/97, art. 302). Vítima indígena. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 2a 

CCR). Não afetação de interesses da coletividade indígena. Inexistência de relação da conduta 

com a etnia ou grupo social da vítima ou com a disputa de direitos indígenas. Competência da 

Justiça Comum Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

250. Processo: 1.23.000.003765/2016-17 Voto: 6293/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fazer propaganda de 

produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 da 2ª CCR). Exposição do consumidor a erro ou confusão quanto à natureza, composição, 

procedência e qualidade do produto divulgado. Eventual caracterização de crime contra as 

relações de consumo, de competência da Justiça Estadual. Inexistência de elementos que 

denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 

Parquet 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

251. Processo: 1.29.000.002033/2017-77 Voto: 6148/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação 

encaminhada pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul SINPRO, 

noticiando o recebimento de comunicação anônima recebida, segundo a qual o coordenador do 

curso de Engenharia de Produção, após inclusões no currículo obrigatório de uma faculdade 

privada, estaria beneficiando alguns alunos, atestando falsamente em documentos que eles 

haviam cursado as novas disciplinas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR). Verifica-

se que se trata de falsidade em documento de instituição de ensino privado. O documento não 

foi apresentado em órgão público federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência 

de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 

para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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252. Processo: 1.29.023.000122/2017-11 Voto: 6260/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAPÃO 

DA CANOA-RS  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por sindicato de servidores, na 

qual se relata que o então Prefeito de Cidreira/RS teria deixado de repassar ao órgão 

responsável os valores referentes às contribuições previdenciárias descontadas dos servidores 

municipais, bem como teria se omitido no recolhimento da contribuição patronal. Declínio de 

Atribuições (Enunciado nº 32). Recursos alusivos à contribuição social descontada dos 

servidores pertencentes a regime próprio de previdência municipal (órgão integrante da 

administração pública local). Precedentes da 2ª CCR: Procedimento MPF nº 

1.24.001.000125/2016-16, 661ª Sessão de Revisão, de 03/10/2016; Procedimento MPF nº 

1.01.004.000203/2014-87, 609ª Sessão de Revisão, de 28/10/2014). Notícia, de outro lado, de 

possível crime de apropriação indébita e de sonegação de contribuição previdenciária praticado 

com lesão a interesses de servidores e do próprio erário municipal. Inadimplência temporária a 

ser quitada por meio do pagamento de valores acrescidos de correção monetária, juros e demais 

encargos, como ocorre em qualquer operação financeira. 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 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

253. Processo: 1.30.001.002985/2017-60 Voto: 6146/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, §4, I). Subtração de pertences pessoais de 

funcionária guardados em um armário localizado na copa do prédio do TRF 2º Região. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado exclusivamente por 

particular, proprietário dos pertences em questão. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

254. Processo: 1.30.007.000233/2017-12 Voto: 6282/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PETROPOLIS/TRES RI  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

255. Processo: 1.32.000.000884/2015-28 Voto: 6164/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

BLUMENAU-SC  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentos extraídos de inquérito policial, no qual se 

apurava a falsificação de diplomas por um grupo de instituições privadas. Suposta prática do 

crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR). 

Trata-se falsificação de documento de instituição de ensino privado. Os documentos não foram 

apresentados em órgão público federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência 
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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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

256. Processo: 1.33.012.000182/2016-59 Voto: 6168/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE S. 

MIGUEL DO OESTE  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Programa 

Minha Casa Minha Vida - Modalidade financiamento do material de construção para Unidade 

Habitacional Rural no regime de Autoconstrução Assistida. Representação relatando que, além 

do valor repassado pela CEF, a empresa que forneceu o material para construção da casa estaria 

cobrando indevidamente mais R$ 8.000,00 do beneficiário do programa. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32 2ª CCR). Supostos fatos praticados entre particulares. Ausência de elementos 

de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

257. Processo: 1.34.010.000463/2017-75 Voto: 6288/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

RIBEIRAO PRETO-SP  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, I, do CP. Auto de infração 

sanitária realizada pela ANVISA, mediante o qual se apurou resultado insatisfatório por aspecto 

em lote de produto medicinal, tornando-o impróprio para o consumo, fabricado por empresa 

Farmacêutica, sendo determinado a descontinuidade do lote e aplicação de multa. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de 

transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, 

Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe 18/09/2012; CC 

122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 

01/02/2011. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

258. Processo: 1.34.043.000316/2017-18 Voto: 6383/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível crime de pedofilia (Lei nº 8.069/90, art. 241-A). 

Compartilhamento via grupo de whatsapp de conteúdo impróprio envolvendo crianças e 

adolescentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Possível crime 

praticado em locais de acesso restrito aos participantes da conversa. 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 (RE 

628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de 

divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento 

que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à 



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 90 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 

29/06/2015). Ausência de elementos que indiquem transnacionalidade na conduta. Inexistência 

de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal 

para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

259. Processo: 1.33.007.000208/2017-19 Voto: 6367/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

TUBARAO/LAGUNA  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de perigo de desastre ferroviário (CP, art. 260) e dano 

qualificado (CP, art. 163, III). Comunicação da existência de obra, interrompendo o transporte 

ferroviário de cargas, na faixa de domínio administrada pela concessionária Ferrovia Teresa 

Cristina S.A., bem como de que, em dias chuvosos, ocorre o escoamento das águas do telhado 

sobre os trilhos, ocasionando danos a estrutura ferroviária. Revisão de Arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV) e de Declínio (Enunciado n.º 32). 1) Quanto ao crime de dano, não restou 

caracterizado o dolo do crime, pois eventual dano causado na rede ferroviária seria derivado 

apenas da negligência em relação a não observância das normas de segurança na construção do 

imóvel. Além disso, o dano narrado é foi potencial, não havendo comprovação de que a 

estrutura ferroviária tenha sido danificada efetivamente. Por fim, havendo medidas cíveis 

passíveis de serem adotadas para que seja afastado o perigo de eventual deterioração da linha 

férrea, não se deve lançar mão do aparato penal em homenagem ao Princípio da Intervenção 

Mínima. Homologação de Arquivamento. 2) Quanto ao crime de perigo de desastre ferroviário, 

não estão presentes elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Precedentes do STJ: CC 45.652/SP, Rel. Min. Nilson 

Naves, Terceira Seção, DJ 24/11/2004, p. 227; RHC 50.054/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 14/11/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

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

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e 

Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

260. Processo: DPF-NVI/MS-0106/2016-

INQ 

Voto: 6263/2017 Origem: GABPR1-SPN - 

SILVIO PETTENGILL NETO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Inquérito Policial. Policiais Federais abordaram o investigado transportando R$ 

36.438,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais) na BR-163 no município 

de Mundo Novo/MS, no dia 17/06/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Investigado que transitava com valores acima do permitido pelo art. 65, § 1º, I, 

da Lei nº 9.069/95, sem a necessária Declaração de Porte de Valores. Apreensão do 

numerário excedente. Expediente que não informa, contudo, se o investigado estava 

ingressando ou saindo do território nacional transportando dinheiro. Fato ocorrido há 

mais de 1 (um) ano, desprovido de informação mínima nos autos que sirva como 

elemento de prova apto a caracterizar eventual crime de evasão de divisas. 

Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

261. Processo: SR/PF/CE-00610/2014-INQ Voto: 6122/2017 Origem: GABPRM1-ADN - 

ADALBERTO DELGADO 

NETO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA 
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Ementa: Inquérito Policial. Furto em agência dos Correios EBCT (CP, art. 155, § 4º, I e IV). 

Indivíduos arrombaram o portão e duas janelas e subtraíram um celular que fazia parte das 

encomendas a serem entregues. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

energia foi desligada antes do arrombamento e nenhuma imagem foi captada pelo sistema 

de segurança. Não houve testemunhas do fato. Inexistência de outra diligência 

complementar apta elucidar a autoria 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

262. Processo: 1.11.001.000259/2017-68 Voto: 6345/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato instaurado para apurar a prática de crime possível prática do crime de 

tergiversação ( artigo 355, parágrafo único, do Código Penal) nos autos da reclamação 

trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Tentativa de homologação 

de rescisão contratual entre empregado e empregador, induzindo a erro o Poder Judiciário. 

Configuração em tese de lide simulada perante a Justiça do Trabalho. Suposta fraude passível 

de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso do processo, como verificado na hipótese. 

Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a 

condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no 

âmbito do Estatuto da Advocacia. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

263. Processo: 1.12.000.000873/2017-01 Voto: 6401/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). 

Comunicante noticiou que seu auxílio-doença foi suspenso pelo INSS, mesmo constando nos 

laudos apresentados as enfermidades que ensejaram a concessão do benefício previdenciário. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que não indica conduta alguma 

que possa justificar a instauração de procedimento investigatório criminal. Ausência de 

qualquer elemento de prova de autoria e materialidade de ilícito penal. Fato atípico. Ausência 

de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

264. Processo: 1.16.000.002069/2017-17 Voto: 5455/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LUZIANIA/FORMOSA-G  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de de um computador 

ocorrido no Campus do Instituto Federal de Goiás. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Ocorrência registrada na Polícia Federal mais de 40 dias após o fato. Não foram 

elaborados os laudos de local de crime e papiloscópico. Processo administrativo instaurado pela 

instituição restou inconclusivo, restando consignado que o fato ocorreu no período noturno, 

após o horário de expediente do Campus, por pessoa externa e desconhecida e a ciência do 

ocorrido se deu apenas no dia seguinte sem que se tenha identificado testemunhas relevantes. 

Exauridas as diligências probatórias. Ausência de linha investigativa capaz de mudar o 
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panorama probatório atual após cerca de 1 ano e 7 meses de investigação. Orientação nº 

26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

265. Processo: 1.18.001.000270/2017-77 Voto: 6396/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) 

praticado pela empresa, que teria descontado do salário do empregado valores referentes às 

contribuições previdenciárias e não teriam efetuado o repasse para a Previdência Social, durante 

o período de 1976 a 1977. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima 

cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 

109, III). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

266. Processo: 1.23.000.001063/2012-75 Voto: 6234/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório de 

Inteligência Financeira RIF, encaminhado pelo COAF, comunicando movimentação financeira 

atípica, consistente em várias operações de crédito de cerca de R$ 5.499.226,00. Representado 

investigado em Inquérito Policial que apura fraude no financiamento concedido pela SUDAM. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Restou constatado que o representado é 

empresário detentor da filial do estado da maior emissora de TV no país, ostentando patrimônio 

e renda compatíveis com as movimentações financeiras apontadas. O procedimento 

investigativo supostamente correlacionado as movimentações restou arquivado em virtude da 

prescrição e os fatos nele apurados ocorreram há mais de 14 anos, o que afasta o vínculo com as 

operações de crédito referidas. Ausência de indícios de prática de crime. As informações de 

transações financeiras apresentadas, apesar de serem expressivas, não indicam, a princípio, que 

sejam originadas de atividades criminosas. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

267. Processo: 1.29.000.000760/2017-08 Voto: 6329/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na percepção de benefício do 

Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Investigada que, na data da obtenção do benefício, 

se encontrava desempregada e atendia ao critério de renda máxima per capita, mas após nova 

contratação, permaneceu recebendo por cerca de um ano o benefício até a revisão 

administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual ganham 

relevo as normas do programa Bolsa Família que, ao lado de não obrigarem os beneficiários a 

comunicarem as alterações de renda, ainda dizem que essas alterações da renda não ensejam, 

necessária e imediatamente, a exclusão do programa, que somente ocorrerá se constatada, em 

revisão bienal, a superação dos requisitos que ensejam a percepção da assistência financeira 

governamental (arts. 21 e 25 do Decreto nº 5.209/2004, que regulamentou a lei que criou o 

Programa Bolsa Família Lei nº 10.936/04). Ainda que a representada tenha passado a auferir 
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renda incompatível com as regras do programa em dado momento, as diligências realizadas não 

apontaram provas de que houve revisão bienal que tenha permitido, após o conhecimento dessa 

circunstância, a continuidade de percepção dos benefícios, o que retira a ilicitude de tais 

recebimentos. Ausência de indícios da intenção em fraudar o programa do Governo Federal. 

Delito de estelionato não configurado. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

268. Processo: 1.25.006.000304/2016-68 Voto: 6277/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício da Prefeitura de Maringá, 

noticiando irregularidades na ocupação de unidade do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo 

em vista que foram entrevistadas as vizinhas do imóvel e estas afirmaram: i) jamais terem visto 

a contemplada no imóvel ou na região; que ela o teria vendido ao último morador; ii) que este o 

teria abandonado há três meses; e iii) que o imóvel se encontrava invadido por seis homens. 

Revisão de Arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Oficiada, a Caixa 

Econômica Federal informou que tomaria as medidas administrativas e judiciais cabíveis a fim 

de que fosse realizada a retomada da unidade em questão. Ocupação, revenda ou aluguel de 

imóvel do PMCMV. A negociação irregular é passível de medidas administrativas a serem 

adotadas pelo agente financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 

6º-A, § 5º, III e § 6º), inclusive a retomada do imóvel. Realização de contrato de natureza 

privada entre particulares poderia configurar crime de estelionato (CP, art. 171, § 2°, I). 

Ausência de ofensa ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, que atua apenas como agente 

financiador junto ao programa. Precedente do STJ, Terceira Seção: AgRg no CC 134.009/MG, 

DJe 16/03/2015. Homologação do arquivamento como 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

269. Processo: JF-DF-0023285-

46.2017.4.01.3400-INQ 

Voto: 6279/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE USO DE 

DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304 C/C ART. 297). APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS FALSOS PERANTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO. 

REVISÃO (CPP, ART. 28). CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA 

UNIÃO. SÚMULA 546 STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 

PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado 

para apurar a possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 

297) perante o Conselho Regional de Nutrição. 2. O il. Procurador da República 

oficiante promoveu o declínio de atribuições à Justiça Estadual, por entender que a 

falsificação de diploma de instituição privada não atenta contra bens, serviços ou 

interesses da União ou de suas entidades. Discordância do Magistrado. 4. Os Conselhos 

Regionais de fiscalização do exercício profissional possuem natureza jurídica de 

autarquia federal, cabendo à Justiça Federal apreciar e julgar as ações em que 

figurarem como interessados na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, 

com exceção, apenas, das de falência, acidente do trabalho e sujeitas à Justiça Eleitoral 

e à Justiça do Trabalho (art. 109, I, da Constituição Federal). 5. No caso, resta 

demonstrado que o investigado teria apresentado ao Conselho Regional de Nutrição da 

1ª Região diploma falso com o intuito de obter a inscrição profissional junto ao órgão, 

fato que, por si só, atrai o interesse da justiça federal para apreciação do feito, não 
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importando a natureza do documento falsificado. Aplicação da Súmula 546 do STJ. 6. 

Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento 

às investigações.  
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). 

Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

270. Processo: JFRJ/VTR-0500008-

77.2016.4.02.5104-INQ 

Voto: 6192/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE VOLTA 

REDONDA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta utilização de documento falso perante a 

Receita Federal, tendo em vista a notícia de que o tabelião titular do 2º Ofício Extrajudicial 

de Piraí/RJ, ao requerer a expedição de certidão negativa de débitos, apresentou à Receita 

Federal guias de recolhimento de contribuições sociais com autenticação mecânica falsa. 

CP, art. 304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ao ser 

ouvido, o tabelião afirmou desconhecer a falsidade, uma vez que não seria o responsável 

pelos pagamentos do tabelionato. A funcionária responsável pelo financeiro do ofício, por 

sua vez, assumiu a responsabilidade integral pela falsificação e afirmou que o tabelião 

desconhecia a fraude. Uso de documento falso (CP, art. 304) não configurado, tendo em 

vista a ausência de dolo do agente. Constata-se que a conduta ilícita causou prejuízo apenas 

ao tabelião, que não conseguiu obter a certidão negativa de débitos, não havendo, até este 

momento, danos a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas 

ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

271. Processo: PRM-JND-

3422.2016.000037-6-INQ 

Voto: 6212/2017 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de apropriação indébita (CP, art. 

168,§1º, I), por administrador de empresa privada, por ter alienado bens que estavam 

arrestados pela Justiça do Trabalho. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 

2ª CCR). 1) Constata-se do autos que, embora tenha havido arresto de maquinário, 

ninguém foi nomeado depositário dos bens, fato que afasta a aplicação do previsto no 

art. 168, §1º, I, do Código Penal. Carência de indícios da prática do crime. Homologação 

do arquivamento. 2) Possível prática do crime de fraude a credores (arts. 168, 172 ou 

173 da Lei n.º 11.101/2003). Depreende-se dos autos que a empresa decretou falência no 

mesmo ano da venda dos bens, fato que pode indicar a intenção dos administradores em 

frustrar o pagamento de dívidas. A competência para julgamento dos crimes falimentares 

é da justiça estadual: Precedente STJ: CC 148.110/MG, Terceira Seção, DJe 13/12/2016. 

Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar, até o momento,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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

272. Processo: JF-AÇA-0001228-

07.2017.4.03.6107-

REPCR 

Voto: 6275/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- ARAÇATUBA/SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 

334). MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA 
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INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS 

NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR SUPERIOR AO PATAMAR 

PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a entrada 

em território nacional de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de 

documentação necessária, configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do 

CP). 2. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do feito, por 

considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos elididos (R$ 

13.916,29), adotando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela 

Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado. 3. O valor dos tributos iludidos 

(R$ 13.916,29) ultrapassa o valor utilizado como limite para a aplicação do princípio 

da insignificância (R$ 10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e 

Precedentes do STJ. 4. Prosseguimento das investigações.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

273. Processo: JF-MAR-0002293-

25.2017.4.03.6111-INQ 

Voto: 6184/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 11ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - MARÍLIA/SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de estelionato e fraude processual 

(Código Penal, arts. 171 e 347), em razão de ação trabalhista ter sido considerada pelo 

magistrado como lide simulada, existindo prévio conluio entre reclamante e reclamada 

para o fim de esvaziar o patrimônio desta última em prejuízo de credores. MPF: 

arquivamento, tendo em vista a ausência da conduta de inovar artificiosamente nos 

autos, bem como não haver comprovação suficiente de que a ação tenha sido ajuizada 

com o intuito de obtenção de vantagem ilícita em prejuízo dos credores. Afirmou 

também ser atípica a conduta de estelionato judiciário. O magistrado discordou do 

arquivamento apenas quanto ao crime de estelionato, por entender que há indícios, ao 

menos, de tentativa, bem como afirmou que a tese de atipicidade do estelionato 

judiciário não é um assunto pacificado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da 

LC 75/93. Consta dos autos que uma das razões pelas quais o magistrado trabalhista 

entendeu que a ação seria fraudulenta foi o fato de que o advogado do reclamante 

também ter patrocinado a empresa reclamada em ações de execução. Ouvido, o 

advogado informou que nos processos de execução da empresa apenas atuou com 

substabelecimento para fins exclusivos de extração de cópias. Notícia de que o credor 

da empresa reclamada logrou êxito em receber o crédito que lhe era devido. Verifica-se 

que as diligências efetuadas não comprovaram que a ação trabalhista tinha a finalidade 

específica de causar prejuízo aos credores. Desnecessidade da manutenção do feito. 

Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se 

houver notícia de novos fatos (CPP, art. 18). 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). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

274. Processo: JFRS/SLI-5000337-

78.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 6357/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 

ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. 

EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
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ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Representação Criminal autuada para apurar a prática 

do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, devido a apreensão de produtos de origem 

estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso 

regular no país, no valor de R$ 187,44, sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 

93,72. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento 

em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por sua vez, 

discordou das razões do MPF, sob o fundamento de que, constatada a reiteração da 

conduta pelo investigado, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância. 4. 

Em se tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria 

atipicidade material da conduta, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário fica 

suspensa até que a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos seja superior a 

R$ 10.000,00 (20 da Lei nº 10.522/02), quando surge o interesse na execução da dívida 

fiscal na esfera administrativa (§ 1º) e, em consequência, a justa causa para a ação penal. 5. 

A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da 

natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do 

princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 

18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010; STJ: EREsp 1217514/RS, 

Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 6. Na hipótese dos autos, embora o investigado tenha 

sido autuado em 30/04/2015 por fato similar ao ora em análise, entendo que o valor dos 

tributos por ele iludidos na presente autuação é ínfimo, fato que autoriza, 

excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. 7. Manutenção do 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

 

275. Processo: JFRS/SLI-5000919-

78.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 4333/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 

28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. 

EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Representação Criminal autuada para apurar a prática 

do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, devido a apreensão de produtos de origem 

estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso 

regular no país, no valor de R$ 1.261,08, sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 

630,54. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 

procedimento em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por 

sua vez, discordou das razões do MPF, sob o fundamento de que, constatada a reiteração 

da conduta pelo investigado, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância. 

4. Em se tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria 

atipicidade material da conduta, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário fica 

suspensa até que a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos seja superior a 

R$ 10.000,00 (20 da Lei nº 10.522/02), quando surge o interesse na execução da dívida 

fiscal na esfera administrativa (§ 1º) e, em consequência, a justa causa para a ação penal. 5. 

A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da 

natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do 

princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 

18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010; STJ: EREsp 1217514/RS, 

Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 6. Na hipótese dos autos, embora o investigado tenha 

sido autuado em 02/04/2014 por fato similar ao ora em análise, entendo que o valor dos 

tributos por ele iludidos na presente autuação é ínfimo, fato que autoriza, 

excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. 7. Manutenção 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

 

276. Processo: JFRS/SLI-5001278-

28.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 4391/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 

28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. 

EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Representação Criminal autuada para apurar a prática 

do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, devido a apreensão de produtos de origem 

estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso 

regular no país, no valor de R$ 1.070,34, sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 

535,17. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 

procedimento em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por 

sua vez, discordou das razões do MPF, sob o fundamento de que, constatada a reiteração 

da conduta pelo investigado, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância. 

4. Em se tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria 

atipicidade material da conduta, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário fica 

suspensa até que a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos seja superior a 

R$ 10.000,00 (20 da Lei nº 10.522/02), quando surge o interesse na execução da dívida 

fiscal na esfera administrativa (§ 1º) e, em consequência, a justa causa para a ação penal. 5. 

A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da 

natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do 

princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 

18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010; STJ: EREsp 1217514/RS, 

Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 6. Na hipótese dos autos, embora o investigado tenha 

sido autuado em 29/05/2014 por fato similar ao ora em análise, entendo que o valor dos 

tributos por ele iludidos na presente autuação é ínfimo, fato que autoriza, 

excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. 7. Manutenção do 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

 

277. Processo: JFRS/SLI-5001520-

84.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 6394/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 

28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. 

EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Representação Criminal autuada para apurar a prática 

do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, devido a apreensão de produtos de origem 

estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso 

regular no país, no valor de R$ 569,70, sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 

284,85. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do 

procedimento em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por 
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sua vez, discordou das razões do MPF, sob o fundamento de que, constatada a reiteração 

da conduta pelo investigado, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância. 

4. Em se tratando do crime de descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria 

atipicidade material da conduta, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário fica 

suspensa até que a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos seja superior a 

R$ 10.000,00 (20 da Lei nº 10.522/02), quando surge o interesse na execução da dívida 

fiscal na esfera administrativa (§ 1º) e, em consequência, a justa causa para a ação penal. 5. 

A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da 

natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do 

princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 

18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010; STJ: EREsp 1217514/RS, 

Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 6. Na hipótese dos autos, embora o investigado tenha 

sido autuado em 21/06/2016 por fato similar ao ora em análise, entendo que o valor dos 

tributos por ele iludidos na presente autuação é ínfimo, fato que autoriza, 

excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. 7. Manutenção do 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

 

278. Processo: JFRS/SLI-5001557-

14.2017.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 6344/2017 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 

ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CONSTATAÇÃO DA HABITUALIDADE 

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado 

para apurar a entrada em território nacional de mercadorias de procedência estrangeira 

desacompanhadas de documentação necessária, configurando a prática do crime de 

descaminho (art. 334 do CP). 2. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento 

do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos 

elididos (R$ 475,43), aplicando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela 

Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado. 3. Embora o valor dos tributos 

iludidos (R$ 475,43), esteja abaixo do parâmetro utilizado por esta 2ª CCR como limite 

para a aplicação do princípio da insignificância (Enunciado nº 49), verifica-se através de 

consulta ao sistema COMPROT que o investigado possui 11 reiterações, praticadas 

somente nos últimos 2 anos anteriores à apreensão (12/02/2016), fora o fato de que após a 

apreensão que gerou o presente procedimento, o investigado já foi surpreendido em outras 

4 oportunidades, o que demonstra a habitualidade nesse tipo de prática criminosa. 

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 4. Prosseguimento da persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de 

Araújo Sá. 

 

279. Processo: JF-SOR-0001636-

23.2016.4.03.6110-INQ 

Voto: 6185/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: 

ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 

ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR SUPERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, 
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CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. HABITUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a entrada em território 

nacional de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de 

documentação necessária, configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do 

CP). 2. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do feito, por 

considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos elididos (R$ 

12.853,86), aplicando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela 

Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado. 3. O valor dos tributos iludidos 

(R$ 12.853,86) ultrapassa o valor utilizado como limite para a aplicação do princípio 

da insignificância (R$ 10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e 

Precedentes do STJ. 4. Além disso, é de se ressaltar que, em consulta ao sistema 

COMPROT, verifica-se que o investigado possui 9 reiterações, praticadas somente nos 

últimos cinco anos anteriores à apreensão (05/12/2014), fora o fato de que após a 

apreensão que gerou o presente procedimento, o investigado já foi surpreendido em 

outras 4 oportunidades, fato que demonstra a habitualidade nesse tipo de prática 

criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. 5. Prosseguimento da 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

280. Processo: 1.25.005.000573/2017-15 - Eletrônico  Voto: 6187/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LONDRINA-PR  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

(CP, ART. 121 C/C ART. 14,II), EM TESE OCORRIDO A MANDO DE CACIQUE EM 

DECORRÊNCIA DE DESAVENÇAS NA ADMINISTRAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. 

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 

PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a 

possível prática do crime de homicídio na modalidade tentada (CP, art. 121 c/c art. 14,II), tendo 

em vista que o Cacique da Reserva Indígena Barão de Antonina teria supostamente mandado 

matar o representante. 2. Consta na representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão 

que a vítima teria sido cercada por veículo pertencente à Comunidade Indígena e que, ao tentar 

evadir-se do local teria sido perseguido, sendo efetuados dois disparos em sua direção. Segundo 

o noticiante, o autor dos disparos seria pessoa contratada da Associação Indígena e que o fato 

teria se dado a mando do Cacique em decorrência de desavenças na administração da Reserva 

Indígena. Alegou, ainda, que dois indígenas também estão sendo ameaçados de morte. 3. O 

Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, aduzindo que a conduta 

investigada não foi praticada no interior da aldeia indígena e nem reflete interesse social alusivo 

aos povos indígenas. 4. A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não 

deve ser aplicada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso 

concreto com suas especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 5. 

No caso dos autos, verifica-se que o suposto delito teria sido praticado em decorrência de 

divergências ocorridas entre a vítima e o Cacique, apontado como o provável mandante do 

crime, no tocante à administração da Reserva Indígena. Portanto, há evidente reflexo na vida 

social da Aldeia Indígena. 6. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 231 da 

Constituição é possível concluir ser da competência da União processar e julgar não apenas as 

situações já consolidadas pela Jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade 

indígena), como também outros crimes que violem a organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições indígenas, também sob a ótica do indígena individualmente considerado. 7. 

Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal 

para prosseguir na investigação. 
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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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

281. Processo: 1.36.001.000211/2017-81 Voto: 6343/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

ARAGUAINA-TO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO E 

AMEAÇA OCORRIDO CONTRA INDÍGENA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 

32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO 

DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de 

Fato instaurada a partir de representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão para 

apurar a possível prática do crime de estupro na modalidade tentada e ameaça. Segundo a 

noticiante indígena, durante festa ocorrida da Aldeia Kyipê Kri, "homem branco" teria tentado 

manter relação sexual mediante violência e, após a sua recusa, teria sacado arma e ameaçado 

matá-la. Informou também que, o autor do fato teria declarado que retornaria à Aldeia e mataria 

quem ficasse entre ele e a noticiante. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o 

declínio de atribuições, por entender que não há elementos que justifiquem a competência da 

Justiça Federal, aduzindo que conforme a jurisprudência majoritária, quando não houver 

vinculação a disputas sobre direitos indígenas e/ou afetação a direito coletivo indígena, a 

competência para julgar crimes praticados por e contra indígenas seria da Justiça Estadual. 3. A 

orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada de forma 

indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso concreto com suas 

especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 4. No caso dos autos, 

verifica-se que os supostos delitos teriam sido praticado contra índia, em festa que ocorreu no 

interior da Aldeia indígena Kyipê Kri, bem como o teor da ameaça proferida contra a 

representante teria se estendido aos demais indígenas, uma vez que o autor alegou que 

retornaria para a aldeia e mataria quem interferisse nos seus propósitos. Portanto, há evidente 

reflexo na vida social da Aldeia Indígena. 6. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 

231 da Constituição é possível concluir ser da competência da União processar e julgar não 

apenas as situações já consolidadas pela Jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de 

comunidade indígena), como também outros crimes que violem a organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições indígenas, também sob a ótica do indígena individualmente 

considerado. 7. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério 

Público Federal para prosseguir na investigação.  
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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

PADRÃO  

Homologação do Declínio de atribuição 

282. Processo: DPF/BG-00209/2015-INQ Voto: 6298/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 

GUILHERME FERNANDES 

FERREIRA TAVARES  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Oferta de cursos 

de nível superior sequencialista com emissão de diploma, quando na realidade se tratavam 

de cursos de complementação, sujeitos apenas à certificação e sem grau superior. Notícia 

de que o instituto de ensino superior não possuía o necessário credenciamento e 

autorização do MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A 

conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas 

entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de estelionato e/ou 

contra as relações de consumo. Prejuízo restrito aos particulares. Precedente 2ª CCR: IPL 

Nº 00134/2015 (668ª sessão, de 12/12/2016, unânime). Ausência de elementos de 

informação capazes de legitimar 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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283. Processo: DPF-GO-0067/2015-INQ Voto: 6244/2017 Origem: GABPR2-DDS - 

DIVINO DONIZETTE DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código 

Penal. Comercialização de medicamentos sem o devido registro junto ao órgão 

competente (ANVISA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a 

CCR). Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da união, de suas autarquias, 

fundações e empresas públicas. Caso não se enquadra na hipótese do inciso IV do art. 

109 da Constituição Federal. Inexistência de internacionalidade da conduta. 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). 

Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José 

Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

 

284. Processo: DPF/MOC-00159/2016-INQ Voto: 6188/2017 Origem: GABPRM1-EHAG - 

EDUARDO HENRIQUE DE 

ALMEIDA AGUIAR  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra uma 

agência dos Correios situada em Matias Cardoso/MG, em 22/12/2015. CP, art. 157, § 2º, I, 

II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). Constatou-se dos autos 

que foram subtraídas as quantias de R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos) pertencentes a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 3.018,60 (três mil, dezoito reais e 

sessenta centavos) pertencentes ao Banco do Brasil. Valores subtraídos que pertenciam 

quase integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Danos ao serviço 

postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 

133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª 

Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo com a infração prejuízos 

penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, 

e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

285. Processo: DPF/MOC-00184/2016-INQ Voto: 6186/2017 Origem: GABPRM1-EHAG - 

EDUARDO HENRIQUE DE 

ALMEIDA AGUIAR  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra uma 

agência dos Correios situada em Miravânia/MG, em 10/01/2016. CP, art. 157, § 2º, I, II. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). Constatou-se dos autos que 

foram subtraídas as quantias de R$ 66,08 (sessenta e seis reais e oito centavos) 

pertencentes a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 33.038,61 (trinta e três 

mil, trinta e oito reais e sessenta e um centavos) pertencentes ao Banco do Brasil. Valores 

subtraídos que pertenciam quase integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia 

mista. Danos ao serviço postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, 

DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-

11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Não ocorrendo 

com a infração prejuízos penalmente relevantes 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 
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Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

286. Processo: SRPF-AP-00187/2015-INQ Voto: 6392/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 

COSTA NETO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato, consistente em saque indevido de 

benefício do Programa Bolsa Família (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ao ser ouvida, a beneficiária informou não ter retirado o 

benefício citado. Aduziu, ainda, ser a única detentora da senha. Constata-se que a 

conduta ilícita causou prejuízo apenas à beneficiária, a qual não conseguiu obter a 

importância em dinheiro do benefício vinculado ao Programa Bolsa Família. Inexistência 

de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

287. Processo: 1.01.000.000535/2016-63 Voto: 6218/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta prática dos crimes de parto suposto, falsidade 

ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 242, 299 e 304). Informação de que casal teria 

obtido a chamada adoção à brasileira de criança de origem indígena (tribo dessana) de maneira 

fraudulenta, utilizando certidão de nascimento falsificada. O representante alega também que o 

termo de consentimento de adoção, assinado pelos pais biológicos da criança, seria irregular. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não consta dos autos que os documentos 

supostamente falsificados tenham sido apresentados a órgão federal. Bem como inexiste 

documento que comprove a efetiva origem indígena da criança. Os fatos narrados não dizem 

respeito a direitos e interesses coletivos de comunidade indígena. A competência da Justiça 

Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, 

incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças 

e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme 

dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 

2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013). 

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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

288. Processo: 1.12.000.000846/2017-20 Voto: 6318/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAPÁ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação na qual o noticiante relata a suposta prática do crime de 

estelionato (CP, art. 171), tendo em vista o desconto indevido de R$ 749,23 de seu 

contracheque. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo em detrimento da boa-

fé de particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União, suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

289. Processo: 1.14.008.000215/2017-66 Voto: 6422/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JEQUIE  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante informa a prática de ameaças, dentre outros atos abusivos e ofensivos, por meio de 

aplicativo de mensagens. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Supostos delitos de ameaça, injúria e difamação praticados contra particular. Inexistência de 

elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades 

(CF, art. 109, I e IV). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

290. Processo: 1.15.000.001910/2017-88 Voto: 6355/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

CEARA/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de ameaça (CP, arts. 147). Informação de que índio 

estaria sendo ameaçado de morte em decorrência de seu trabalho no posto de saúde indígena, 

localizado na Aldeia Tapeba. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo 

consta dos autos, o autor das ameaças seria outro indígena e o fato teria se dado em decorrência 

de disputas pessoais, uma vez que este possui interesse no cargo ocupado pela vítima. Os fatos 

narrados não dizem respeito a direitos e interesses coletivos de comunidade indígena. A 

competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa 

sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus 

costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. 

Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Seção, DJe 01/08/2013). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

291. Processo: 1.15.000.002099/2017-52 Voto: 6368/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

CEARA/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

292. Processo: 1.19.000.001261/2017-76 Voto: 6174/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 

14). Representação formulada a partir de comunicação realizada pelo Ministério Público 

Português noticiando que cidadão português teria sido vítima de tentativa de estelionato, devido 

ao fato de que indivíduos brasileiros desconhecidos realizaram tentativa de acesso à conta 

bancária no Banco Português de Investimento pela Internet. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Após diligência, constatou-se que o delito foi praticado em 

computador com IP localizado em São Luís/MA. Em se tratando de estelionato perpetrado 

através da Internet, com prejuízo exclusivo a particular, ainda que o delito seja revestido de 
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transnacionalidade, a Justiça Estadual é competente para a análise do feito, porquanto o Brasil 

não é signatário de tratado ou convenção internacional que tenha por escopo a repressão ao 

referido crime. Aplicação do Enunciado n. 501 da 2ª CCR. Ausência de elementos que 

justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir no feito. Homologação 

do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

293. Processo: 1.20.004.000293/2017-01 - Eletrônico  Voto: 6182/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). 

Relata o noticiante que presidiários estariam aplicando o golpe denominado bença tia, que 

consiste na realização de ligações para as vítimas fazendo-se passar por familiar e solicitando 

depósitos bancários para custeio de reparos emergenciais. Revisão de declínio (Enunciado nº 

32). Notícia de que os valores obtidos por meio do golpe estariam sendo depositados em contas 

da Caixa Econômica Federal. Entretanto, a narrativa gira em torno de danos suportados apenas 

por particulares. Ausência de prejuízo causado à CEF. Inexistência de lesão a bens, serviços e 

interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

294. Processo: 1.23.000.002942/2016-48 Voto: 6222/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

representante pleiteia o acompanhamento de ação criminal, na qual figura como réu, pois estaria 

receoso quanto à imparcialidade do órgão julgador na condução do processo. A Procuradora da 

República oficiante promoveu declínio de atribuições ao MPE, tendo em vista a ausência de 

interesse federal no feito. O procedimento foi encaminhado ao Núcleo de Apoio Operacional à 

PFDC da PRR/1ª Região. Ao analisar o feito, o NAOP, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento do declínio de atribuições, remetendo-se os autos à PGR/PFDC para que o feito 

fosse encaminhado à 2ª CCR. A PFDC, acatando o entendimento do NAOP 1ª Região, remeteu 

os autos à 2ª CCR, por entender que a questão exposta nos autos diz respeito à matéria criminal. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). A atuação do MPF, em se 

tratando fiscalização da atuação de órgãos públicos, pressupõe o interesse federal na questão. 

No caso, verifica-se que a ação criminal pelo crime de desacato (CP, art. 331) estaria em trâmite 

na justiça estadual, sendo que a análise sobre a possível conduta irregular dos julgadores e 

servidores cabe ao Ministério Público Estadual. Inexistência de elementos que denotem ofensa 

a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas 

(art. 109, IV, da CF). Carência 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

295. Processo: 1.25.000.001315/2017-04 Voto: 6196/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Procedimento inicialmente instaurado para averiguar a possível prática do 

crime de tráfico de pessoas (CP, 149-A), tendo em vista a informação de que suposto 

estrangeiro teria manifestado interesse em manter relacionamento amoroso com vítima 

brasileira. Segundo consta, o estrangeiro informou ter mandado diversos presentes ao Brasil, 
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fornecendo o contato de determinada transportadora para obtenção de informações. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Após pesquisa pela ASSPA, não foi 

possível obter informações a respeito do suposto estrangeiro. Após contato telefônico com a 

referida transportadora, obteve-se informação de que, para a liberação dos presentes, seria 

necessário o depósito de alta quantia em dinheiro. Possível prática do crime de estelionato (CP, 

art. 171). Fatos que não se amoldam ao previsto no art. 149-A do CP, uma vez que não foi 

praticado qualquer ato com a intenção de se retirar a vítima do país. Eventual prejuízo em 

detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

296. Processo: 1.25.013.000049/2017-45 Voto: 6366/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

JACAREZINHO-PR  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representação formulada na Sala 

de Atendimento ao Cidadão, noticiando a realização de empréstimos e financiamentos junto a 

instituições financeiras em nome de aposentados e pensionistas de forma fraudulenta. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo 

particular e pela instituição financeira que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à 

União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 

21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. 

Precedente 2ª CCR: 1.23.007.000306/2017-01, Sessão nº 681, 03/07/2017, unânime. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

297. Processo: 1.28.200.000136/2017-83 Voto: 6252/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE CAICÓ-

RN  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, § 1º do CP). Particular teria recebido 

nota de R$ 10,00 como troco em uma compra, momento em que reconheceu a falsidade da nota. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Visível falsificação grosseira. Súmula 73 do 

STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de 

estelionato, da competência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. 

Min. Ericson Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og 

Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita Vaz, 

Terceira Seção, DJe 24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

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

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

298. Processo: 1.29.000.001675/2017-59 Voto: 6195/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que 

organização criminosa teria utilizado documentação falsa para constituir sociedade financeira a 

fim de enganar clientes a realizar empréstimos de valores altos mediante cobrança de taxa 
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inicial para concessão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares, que acreditavam na regularidade da 

falsa instituição. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

299. Processo: 1.30.001.003029/2017-03 Voto: 6287/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Movimentações 

financeiras incompatíveis com a capacidade econômica de policial militar do Rio de Janeiro. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Os elementos apresentados na 

representação em tela não revelam indícios mínimos diretos do cometimento de crime sujeitos à 

competência da Justiça Federal e consequente atribuição deste órgão ministerial. Consta do RIF 

a informação de que o investigado teria sido preso por integrar milícias privadas, bem como 

pelo porte de armas de uso restrito e com numeração raspada, todos relacionados com bicheiro 

do município Duque de Caxias, local onde foram realizados alguns dos depósitos bancários. 

Possíveis crimes antecedentes de competência da Justiça Estadual. 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). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

300. Processo: 1.30.005.000289/2017-89 Voto: 6253/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pelo Banco do Brasil, noticiando que fora vítima 

de saque de Requisição de Pequeno Valor - RPV com documentos fraudados. Possível prática 

do crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 

2ª CCR). Prejuízo restrito ao banco, real vítima da falsidade. Segundo o estatuto do Banco do 

Brasil, a empresa se caracteriza como sociedade de economia mista. Aplicação da Súmula nº 42 

do Superior Tribunal de Justiça: 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. Inexistência de lesão direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

301. Processo: 1.30.007.000234/2017-59 Voto: 6257/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

PETROPOLIS/TRES RI  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 
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Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- A, do Código Penal. 

Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a 

comercialização de detergente de uso geral como sabonete líquido para higiene pessoal, sem a 

autorização do órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a 

CCR). Comércio restrito ao país. Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da união, de 

suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso não se enquadra na hipótese do inciso IV 

do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de internacionalidade da conduta. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

302. Processo: 1.30.015.000094/2017-10 Voto: 6112/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE MACAE-

RJ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o 

representante relata que teve sua aposentadoria cassada por ter participado de investigações no 

tempo em que trabalhava na Policia Civil, e, em razão disso, solicita reabertura do Inquérito 

Policial com trâmite no MPE/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Constata-se dos autos que o referido Inquérito Policial tramitou em âmbito estadual. 

Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

303. Processo: 1.30.017.000339/2017-99 Voto: 6179/2017 Origem: PROCURADORIA 

DA REPUBLICA NO 

MUNICIPIO 

SJMERITI/N.IGUA/D.CAX  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que particular 

teria recebido ligação de suposta empresa de crédito com sugestão de realizar empréstimo 

consignado na Caixa Econômica Federal para quitar dívida que contraiu em outro banco. Após 

efetuado o suposto empréstimo, o dinheiro foi transferido para uma segunda conta bancária, e, 

posteriormente, os funcionários da empresa induziram a vítima a realizar transferência do 

dinheiro para 04 pessoas físicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Não se evidencia crime em 

detrimento de bens, serviços ou 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

304. Processo: 1.31.000.000974/2017-18 Voto: 6178/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo Sindicato das Empresas de Transporte 

Rodoviário de Passageiros e Rondônia, informando que determinada empresa de transporte 

estaria realizando transporte intermunicipal de passageiros sem autorização do Estado. Aduz, 

ainda, que a referida empresa detém autorização da União para atuar no transporte interestadual 

e que estaria se aproveitando desse benefício para atuar no transporte intermunicipal sem o 

recolhimento do ICMS. (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Supostas irregularidades relacionadas ao transporte rodoviário de passageiros 
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de linha intermunicipal, sem notícia de que os fatos atentem contra serviço de interesse federal. 

Em relação à ausência de recolhimento do ICMS, verifica-se que sua instituição e cobrança 

compete aos Estados e ao Distrito Federal (CF, art. 155, inc. II). Inexistência de elementos que 

denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e 

IV). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

305. Processo: 1.34.001.006149/2017-13 Voto: 6190/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante comunica que foi suspenso e teve seus valores bloqueados em site de vendas, devido 

à constatação de irregularidade em outra conta cadastrada de forma irregular em seu nome. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos que 

denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e 

IV). 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

306. Processo: 1.34.001.006220/2017-50 Voto: 6177/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Ofício 

encaminhado pela 77ª Vara do Trabalho de São Paulo comunicando que advogado de 

reclamante teria recebido valores em seu nome sem o devido repasse ao cliente. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito ao particular. Inexistência de 

prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes 

de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 

do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

307. Processo: 1.34.001.006364/2017-14 Voto: 6255/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação feita junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

representante relata a suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista o 

recebimento de notificação judicial fraudulenta do 1º Cartório de Precatório de São Paulo 

acerca de valores depositados em Juízo pendente de resgate. Revisão de declínio (Enunciado nº 

32). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de lesão a bens, 

serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

308. Processo: 1.34.001.006861/2017-12 Voto: 6371/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO 
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal. 

Comercialização de produtos sem o devido registro junto ao órgão competente (ANVISA). 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bem, 

interesse ou serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso não se 

enquadra na hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de 

internacionalidade da conduta. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

309. Processo: 1.34.033.000237/2016-45 Voto: 6424/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CARAGUATATUBA-SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, 

inciso I, do Código Penal. Auto de infração lavrado pela ANVISA noticiando a propaganda e 

comercialização de medicamento sem o devido registro. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou ofensa 

direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do STJ: CC 

nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje 

01/02/2011. 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

310. Processo: 1.35.000.001061/2017-70 Voto: 6086/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação sigilosa informando a possível 

ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha nº 11.340/06). 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Inexistência de lesão direta e 

específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas, ou empresas 

públicas federais. 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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

311. Processo: 1.35.000.001133/2017-89 Voto: 6183/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de pirâmide financeira ocorrido no município da Barra de 

Coqueiros/SE, constatada no bojo de ação cível que tramita na comarca de Aracaju. Possível crime 

contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a 

seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento 

depende do ingresso de novos investidores. No caso, verificou-se operação onde a remuneração de 

clientes antigos é feita com o dinheiro dos novos clientes e não com o rendimento de serviços ou 

produtos. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se 

entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 

2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 
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8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). 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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

312. Processo: DPF/RN-00473/2016-IP Voto: 6245/2017 Origem: GABPR11-KMA - 

KLEBER MARTINS DE 

ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Relato de que mãe teria encontrado, em 2016, antigo celular utilizado 

pelo seu filho de 16 anos de idade que continha indícios de que seu filho era assediado por 

suposto estrangeiro de identidade desconhecida, que enviava fotos de pessoas praticando 

sexo e, constantemente, solicitava fotos nuas do adolescente. Relata, ainda, ter localizado 

conversa no aplicativo de mensagens, em que um nacional teria assediado o adolescente 

para manter conjunção carnal. 1) Envio de imagens contendo cenas ou imagens 

pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes (art. 241-A do ECA), praticado por 

suposto estrangeiro na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao 

ser ouvida, a vítima informou que os fatos teriam ocorrido por volta de 2013 e 2014, não 

sabendo informar quem seria o suposto estrangeiro ou se essa alegação seria procedente. 

A antiguidade dos fatos, bem como a precariedade de elementos concretos a respeito dos 

acontecimentos dificulta o prosseguimento das investigações. Homologação do 

arquivamento. 2) Possível prática do crime de exploração sexual de criança ou adolescente 

(CP, art. 218-B, § 2º, I), por nacional que teria assediado o então adolescente por meio de 

aplicativo de conversa. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Possível crime praticado em local de acesso 

restrito aos participantes da conversa. Segundo se extrai do relatório policial, não há 

elementos que indiquem que o nacional teria enviado pornografia ao adolescente, 

limitando-se o contato entre ambos apenas ao aplicativo de mensagens. 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(RE 628624/MG, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Inexistência de elementos de 

informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 3) 

Armazenamento de arquivos contendo cenas ou imagens pornográficas envolvendo 

crianças ou adolescentes (art. 241-A, §1º, I da Lei 8.069/90), praticado pelo adolescente. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Aplicação do Enunciado 

2CCR nº 42: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de ato 

infracional cometido por menor inimputável, ainda que a infração tenha ocorrido em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas. 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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

313. Processo: 1.27.004.000082/2017-18 Voto: 6181/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE SÃO 

RAIMUN. NONATO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 

estelionato (Lei 7492/86 e CP, art. 171). Representação oferecida pelo Juiz de Direito do JECC 

da Comarca de São Raimundo Nonato perante o Ministério Público Estadual, onde informava a 

prática reiterada de empréstimos consignados fraudulentos que seriam utilizados para embasar o 

ajuizamento de diversas ações em face de instituições financeiras privadas. O MPE encaminhou 

o procedimento para o Ministério Público Federal em decorrência da existência investigação em 

curso que versa sobre o mesmo fato. 1) Quanto ao suposto crime contra o Sistema Financeiro 

Nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que o fato 
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já foi objeto de apuração no MPF, por meio da Notícia de Fato nº 1.27.000.000095/2016-38, já 

arquivada em decorrência da ausência de dados concretos necessários para dar ensejo a uma 

investigação criminal. Aplicação do princípio do non bis in idem. Homologação do 

arquivamento. 2) Em relação ao crime de estelionato (CP, art. 171) praticado em detrimento de 

instituições financeiras privadas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A narrativa não 

evidencia ofensa 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 

arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Homologação de Arquivamento 

314. Processo: DPF/PHB/PI-00043/2015-INQ Voto: 6285/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - 

SETOR JURÍDICO DA 

PRM/PARNAÍBA-PI  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de 

telecomunicações ou espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Estação de 

telecomunicações, sem a devida autorização de uso da radiofrequência, no Município de 

Piracuruca/PI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após fiscalização, a 

ANATEL deixou de promover a interrupção cautelar do serviço e a apreensão dos 

equipamentos em virtude do Acordo de Cooperação nº 02/2012, que garantia a postergação 

dessas providências pelo prazo de 9 (nove) meses, para regularização do feito. Após, o 

Acordo de Cooperação 01/2014 ampliou o referido prazo para 30 (trinta) meses, para que os 

serviços fossem encerrados. Ao ser ouvido, um dos responsáveis pela estação informou que 

a instalação da RTV ocorreu simultaneamente à entrada do requerimento no Ministério das 

Comunicações solicitando outorga para a prestação de serviço e que, após a fiscalização da 

ANATEL, o serviço deixou de ser explorado e tal medida tornou-se objeto de impugnação 

no âmbito administrativo. Evidente interesse público em tolerar a conduta com o intuito de 

garantir à população, sobretudo a de baixa renda, o acesso à programação de serviço de 

radiodifusão de sons e imagens. Irregularidades administrativas. Ausência 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). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

315. Processo: DPF/RN-00837/2015-IP Voto: 6080/2017 Origem: GABPR11-KMA - 

KLEBER MARTINS DE 

ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de divulgação de imagens de pornografia infantil pela 

internet (art. 241-A da Lei 8.069/90 ECA). Relato de que usuário de rede social teria 

publicado sete arquivos de imagens contendo pornografia infantil. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diligências visando a 

elucidação dos fatos, constatou-se que o acesso ao aplicativo teria ocorrido na Secretaria 

de Cultura do Rio Grande do Norte, local com ampla circulação de pessoas, fato que 

dificultou a colheita de elementos concretos aptos a indicar a autoria do delito. Não foi 

possível identificar o usuário da conta, uma vez que a empresa de informática informou 

que a conta utilizada para a prática do crime não foi encontrada em sues servidores. 

Inexistência de elementos capazes de identificar a autoria delitiva e de linha investigativa 

capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

316. Processo: DPF/RO-2016.0000387-INQ Voto: 6330/2017 Origem: GABPR4-RPT - 

REGINALDO PEREIRA DA 

TRINDADE  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Fiscalização realizada 

pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego verificou que os investigados 

teriam recebido parcela de seguro-desemprego enquanto mantinham vínculo empregatício 

no Departamento de Rodagem, infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que foram recebidas somente duas 

parcelas do seguro-desemprego, sendo as demais suspensas. Ouvidos, os investigados 

alegaram que receberam o auxílio em virtude de suas contratações serem temporárias e 

que teriam sido informados que não haveria problema, uma vez que não existiria anotação 

na CTPS. Por sua vez, o DER/RO contestou a infração alegando que o contrato de 

trabalho se daria por tempo determinado. Não verificação, no caso concreto, da existência 

de dolo na conduta dos investigados. Carência de justa causa para o prosseguimento do 

feito. 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). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

317. Processo: DPF/SGO-00073/2016-INQ Voto: 6235/2017 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 

SILVA DE JESUS  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Notícia 

de que o investigado teria ingressado com requerimento junto à autarquia previdenciária 

com intuito de obter o benefício de aposentadoria por idade rural, utilizando declaração de 

exercício de atividade rural com conteúdo ideologicamente falso. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS indeferiu a concessão do benefício, uma vez que o 

investigado teria declarado na entrevista rural que era servidor de prefeitura e que esta 

seria sua principal fonte de renda, sendo agricultor somente após seu turno de trabalho. A 

apresentação de documento demonstrando o exercício de atividade rural não teve qualquer 

potencialidade lesiva para a consumação, e nem mesmo para a tentativa, do crime de 

estelionato, pois o INSS ao contrapô-lo com as demais informações colhidas, o considerou 

insuficiente para a concessão do benefício. Requerimento indeferido, sem qualquer 

consequência onerosa ao INSS. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 

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

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

318. Processo: DPF/SGO-00305/2016-INQ Voto: 6286/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 

JURÍDICO DA 

PRM/SALGUEIRO/OURICURI  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato previdenciário na modalidade tentada (CP, 

art. 171, § 3º c/c art. 14, II). Notícia de que a investigada teria ingressado com requerimento 

junto à autarquia previdenciária com intuito de obter o benefício de auxílio-doença rural, 

utilizando declaração de exercício de atividade rural com conteúdo ideologicamente falso. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS indeferiu a concessão do 

benefício, uma vez que as declarações prestadas na entrevista rural não foram compatíveis 

com a documentação. A apresentação de documentos demonstrando o exercício de atividade 

rural não teve qualquer potencialidade lesiva para efeito da tentativa do crime de estelionato. 

Requerimento indeferido, sem qualquer consequência onerosa ao INSS. Carência de justa 

causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

319. Processo: DPF-UDI-00625/2016-INQ Voto: 6292/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171, §3º 

c/c art. 14, II), tendo em vista a tentativa de compensação de cheque falsificado perante 

a Caixa Econômica Federal. Relato de que mototaxista foi abordado por indivíduo 

desconhecido solicitando serviço bancário, que consistia na compensação do cheque. 
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Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A partir do número telefônico 

informado pelo criminoso ao mototaxista, a autoridade policial não logrou êxito em 

identificar a autoria, tendo em vista que o número telefônico é vinculado a grande 

empresa, tratando-se de ramal genérico. As imagens das câmeras de segurança da 

lotérica não permitiram a identificação do indivíduo devido a distância e a baixa 

qualidade das imagens. Inexistência de diligências aptas a possibilitar a identificação do 

autor do crime. Ausência elementos mínimos e concretos da autoria delitiva e de linha 

investigativa plausível. 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). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

320. Processo: DPF-UDI-00714/2016-INQ Voto: 6176/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) em detrimento de 

veículo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT. Consta dos autos que 

veículo dos correios teria sido arrombado, ocasião em que foram subtraídas 

aproximadamente dez encomendas SEDEX. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 

62-IV). Após diligências, não foi possível identificar os autores do delito tendo em vista 

que o veículo estava estacionado próximo a dois terrenos baldios. Em contato com 

estabelecimento localizado próximo a ocorrência dos fatos, não foi possível coletar 

maiores elementos do crime considerando que as imagens do circuito externo já haviam 

sido apagadas. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes 

de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 

do art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da 

votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. 

 

321. Processo: SR/DPF/PI-0573/2016-IPL Voto: 6264/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - 

LUCAS DANIEL CHAVES 

DE FREITAS  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo, na modalidade tentada, em face 

dos Correios - EBCT (CP, art. 157, §4º, I, II e V c/c 14). Notícia de que indivíduos 

armados e encapuzados teriam arrombado agência da EBCT e atirado contra policiais, 

empreendendo fuga em motocicletas. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). 

Foram colhidas impressões digitais nos fragmentos de vidro mas, após perícia 

papiloscópica, não se obteve resultado positivo quando comparadas às digitais cadastradas 

no sistema. Embora tenha sido possível visualizar algumas características dos autores pelas 

imagens do CFTV, a identificação precisa restou impossibilitada. Carência de indícios 

mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório 

atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

322. Processo: 1.03.000.000359/2017-76 Voto: 6291/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - 

SÃO PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 299 e 350 do Código Eleitoral, 

tendo em vista denúncia anônima formulada perante o Juízo da Comarca de Teodoro 

Sampaio/SP de que o prefeito do município teria oferecido vantagens em troca de voto nas 

eleições de 2016 e também teria omitido receita na prestação de contas apresentadas para 

Justiça eleitoral. Segundo relato, a doação de campanha irregular teria sido realizada por clínica 

médica da cidade e as tratativas de compra de votos teriam ocorrido em banca de lanches e 

doces próxima a escola. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Após identificação 

das pessoas mencionadas na denúncia procedeu-se à oitiva dos envolvidos. Os sócios da clínica 



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 114 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

médica foram unânimes ao afirmar que não realizaram qualquer doação para campanha eleitoral 

no ano de 2016 e que as relações com a prefeitura se restringiram a prestação de serviços 

médicos mediante o devido credenciamento. Já o proprietário da banca de lanches afirmou que 

não presenciou nenhum tipo de tratativa acerca da compra de votos em seu estabelecimento e 

não possui qualquer relação com o prefeito. Carência de elementos suficientes para a 

instauração de procedimento investigatório ou requisição de inquérito policial. Impossibilidade 

em se reunir indícios mínimos de eventuais provas que apontem vantagens oferecidas em troca 

de obtenção de votos, além da identificação dos supostos beneficiários. Falta de justa causa para 

o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

323. Processo: 1.04.005.000042/2017-52 Voto: 6194/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) praticado por empresa de plano 

de saúde, por não ter atendido, no prazo determinado, as requisições feitas pelo juiz do trabalho 

no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após 

análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a resposta à requisição foi 

encaminhada após a instauração do procedimento no MPF. O Posto da Justiça do Trabalho de 

Nova Prata entendeu que a requisição foi atendida. O mero atraso no atendimento às 

requisições, por mais que se trate de conduta que possa sofrer repreensão em outras esferas, não 

configura, por si só, o crime de desobediência. Carência de indícios de dolo. Crime não 

caracterizado. Inexistência de justa causa para justificar prosseguimento ao 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

324. Processo: 1.04.005.000068/2017-09 - Eletrônico  Voto: 6241/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de estelionato e sonegação de contribuição 

previdenciária (CP, arts. 171, §3º e 337-A) no curso de ação trabalhista. Verificou-se que o 

reclamante teria laborado na empresa reclamada e, concomitantemente, recebido o benefício de 

seguro-desemprego, no período de 03/01/2012 a 30/04/2012. Além disso, constatou-se também 

que a reclamada realizava pagamento por fora, sem anotação do real valor na CTPS, não 

ocorrendo o pagamento de tributos e encargos sociais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Quanto ao crime de estelionato, foi requisitado pelo MPF a instauração de Inquérito 

Policial. Com relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, foi expedido ofício 

à Delegacia da Receita Federal para adoção das medidas cabíveis. Constituição definitiva do 

crédito tributário, por ora, não verificada. Crime de natureza material, cuja tipificação depende 

da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal 

Federal. Tão logo finalizada a ação fiscal e sendo detectados indícios da prática de crime, a 

Receita Federal encaminhará ao Ministério Público Federal a Representação Fiscal para Fins 

Penais. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

325. Processo: 1.05.000.000216/2017-90 - Eletrônico  Voto: 6278/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - 

RECIFE  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) supostamente praticado 

em desfavor da Caixa Econômica Federal CEF. Informação de que o Prefeito do Município de 

AROEIRAS/PB estaria retendo valores dos servidores a título de empréstimo consignado e, no 
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entanto, tem deixado de repassar os valores para a instituição bancária. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A prática de apropriação indébita consiste no 

apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Para se configurar a 

ocorrência deste crime é necessário que o agente, ao deixar de entregar ou devolver ao seu 

legítimo possuidor um bem móvel ao qual tem acesso, passe a se comportar como proprietário 

da coisa. No presente caso configura-se apenas um ilícito civil consistente no inadimplemento 

por parte do município, tanto que a própria credora (CEF) já ajuizou a correspondente ação 

contra o município a fim de reaver os valores. Ocorrência de mero descumprimento contratual. 

Ausência de indícios da materialidade delitiva. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 

1.23.007.000619/2016-70, Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 673ª Sessão, de 

06/03/2017, 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

326. Processo: 1.11.000.000851/2017-70 Voto: 6247/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação efetuada pelo juízo da 3ª Vara Federal de 

Alagoas, noticiando que determinada advogada teria atuado tanto na defesa de embargante, que 

pleiteava o cancelamento de penhora de imóvel, quanto de uma das embargadas. Possível 

prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355, parágrafo único). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao se manifestar, a investigada esclareceu que, apesar de ter 

atuado pelas duas partes, não havia interesses antagônicos entre elas. Consta dos autos que a 

advogada, ao se manifestar pela embargada, manifestou-se pela procedência do pedido 

formulado pela embargante, já que ambas detinham o mesmo interesse. A configuração do 

delito de patrocínio infiel exige a existência de efetivo prejuízo às partes, fato não evidenciado 

no caso, uma vez que a atuação da profissional não amparou interesses opostos. Atipicidade da 

conduta. Carência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

327. Processo: 1.14.000.000436/2016-23 Voto: 6314/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira RIF dando conta de 

movimentações financeiras atípicas. Possíveis crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

(Lei nº 9.613/98, art. 1º; e Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). O Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF enviou informação de 

movimentações bancárias suspeitas envolvendo grupo familiar caracterizados como ciganos e 

outras pessoas físicas e jurídicas. Realização de diligências. Oficiada, a Receita Federal 

informou que não foram identificadas ações fiscais em curso ou Representações Fiscais para 

Fins Penais formalizadas em face dos investigados. Oficiado, o Chefe do Escritório de Pesquisa 

e Investigação (ESPEI) na 5ª Região Fiscal relatou, dentre outras conclusões, que os 

investigados exercem atividades que envolvem elevada movimentação financeira sem 

contrapartida de renda, movimentam recursos com entes públicos, sendo titulares de empresas 

que possuem características semelhantes entre si e que prestam serviços a Prefeituras 

Municipais, além da possível prática de agiotagem. Também oficiada, a Delegacia da Receita 

Federal do Brasil comunicou que os fatos narrados serão registrados e submetidos à análise de 

interesse e relevância fiscal. As medidas porventura tomadas e seus resultados serão 

comunicados ao MPF. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza 

material do delito de sonegação fiscal. Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Quanto 

ao delito de lavagem de dinheiro da Lei nº 9.613/98 dispõe que seu processo e julgamento 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 
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Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de indícios da ocorrência de crime 

antecedente de competência da Justiça Federal (ressalvada a referida sonegação fiscal, que 

aguarda análise e fiscalização por parte da RFB). No que tange à notícia de possível prática de 

agiotagem, a documentação já foi enviada ao Ministério Público Estadual pelo COAF, para 

adoção das providências cabíveis, prescindindo-se do declínio de atribuições. 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

328. Processo: 1.14.000.001425/2017-41 Voto: 6320/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da 4ª Vara do 

Trabalho de Salvador, narrando o extravio de volume de autos judiciais. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de buscas visando a localização 

do processo, o volume foi encontrado na Secretariá da 4ª Vara do Trabalho. Ausência de 

materialidade delitiva. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

329. Processo: 1.14.001.000671/2017-76 Voto: 6420/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ILHÉUS/ITABUNA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). 

Recebimento indevido de R$ 1.586,02 de benefício previdenciário após o óbito da titular. 

Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Reconhecimento do filho do de cujus em 

perceber os valores do benefício. Comprovação do pagamento dos débitos e da restituição 

integral dos valores ao Erário. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita 

em prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

330. Processo: 1.15.000.000657/2017-45 Voto: 6180/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

CEARA/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, 

art. 358). Autoridade judiciária informou ao MPF que o investigado teria adquirido uma loja 

através de arrematação realizada em ação trabalhista, contudo, não efetuou o pagamento. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao ser ouvido, o investigado 

esclareceu que realizou a proposta e só teve notícia da aceitação após dois meses, quando já não 

tinha mais interesse. Consta dos autos que o juízo pediu desconsideração da apuração de 

responsabilidade criminal do investigado, haja vista que o segundo melhor proponente não 

tinha mais interesse na aquisição do imóvel, tendo o investigado concordado que o valor 

bloqueado nos autos fosse dado como sinal de pagamento do imóvel adquirido no leilão. 

Inexistência de elementos que evidenciem prejuízo. Ausência de justa causa para 

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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

331. Processo: 1.15.001.000066/2017-68 Voto: 6364/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LIMOEIRO/QUIXADÁ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação do Banco Central do Brasil, noticiando a 

possível não aplicação de recursos de operação de crédito rural concedidos através do Programa 

Nacional de Fortalecimento do Nordeste PRONAF, por determinado mutuário. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências constataram que a propriedade rural 

pertencente ao mutuário reúne todas as características necessárias à atividade agropecuária, 

tendo o perito constatado que os créditos foram aplicados entre 50 a 79%, não tendo sido 

implantado 1 ha de capim. Inexistência de elementos que apontem para a prática de fraude na 

obtenção do empréstimo, tratando-se o caso de mero inadimplemento contratual. Carência de 

justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

332. Processo: 1.20.004.000211/2017-11 Voto: 6189/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Noticia de Fato. Verificação Preliminar de Informação registrada pela Polícia Federal, para 

apurar as informações de que administrador de fazenda teria alterado o marco da propriedade e, 

dessa forma, invadido terra de aldeia indígena. Suposta invasão de terras públicas (Lei 

4.947/66, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com as 

informações levantadas pela Polícia Federal, em visita ao local não foi possível encontrar 

nenhum marco ou qualquer indício de retirada de delimitação. Carência de indícios mínimos da 

prática de crime capazes de justificar o prosseguimento do feito. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

333. Processo: 1.25.000.000725/2017-20 Voto: 6319/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de apropriação indébita (CP, 

art. 168). Informação de que a prefeitura de Fazenda Rio Grande/PR teria descontado do salário 

de médica valores devidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), todavia, não 

os teria recolhido à Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Segundo dispõe o art. 158, I, da Constituição Federal, pertencem aos municípios o produto da 

arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações 

que instituírem e mantiverem. Da mesma forma, o art. 868 do Decreto 3.000/1999, que 

regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de qualquer natureza, afirma pertencer aos municípios o produto da arrecadação do 

imposto incidente na fonte. Valores pertencentes ao Município. Não configuração do crime de 

apropriação indébita. Ausência de indícios de conduta 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

334. Processo: 1.25.016.000096/2017-69 - Eletrônico  Voto: 6389/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

APUCARANA-PR  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 
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Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a 

noticiante comunica ter recebido intimação do Ministério Público Federal, via e-mail, para 

comparecimento em audiência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Correio 

eletrônico provavelmente infectado por vírus. Prática em que geralmente são utilizados dados 

de contas falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos, acessos de redes wi-fi gratuitas ou 

comprometidas, acessos de cybercafés, dentre outros. Inviabilidade da persecução penal ante à 

ausência de indícios de autoria. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.36.001.000202/2016-

17, Voto nº 6708/2016, Sessão nº 661, de 03/10/2016, 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

335. Processo: 1.26.002.000184/2017-82 Voto: 6294/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

CARUARU-PE  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), 

decorrente do fato de que beneficiários do Bolsa-Família teriam realizado doações 

incompatíveis com suas rendas à campanha eleitoral de candidata ao cargo de vereadora do 

município de Comocim de São Félix/PE no ano de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Constata-se, por meio dos recibos eleitorais, que os doadores realizaram 

doação de prestação de serviços voluntários para a campanha da candidata. Ademais, o fato de 

alguns dos doadores estarem desempregados não impossibilita que estes cedam seus trabalhos 

voluntários à campanha eleitoral do candidato. Inexiste nos autos qualquer prova de doação 

feita em espécie. O trabalho voluntário em campanhas eleitorais, nas condições descritas, não é 

fator impeditivo ao recebimento do Bolsa Família e não implica em descredenciamento da 

família do programa assistencial. Elementos de informações até então colhidos que não 

apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

336. Processo: 1.28.000.001319/2017-72 Voto: 6243/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Suspeita de que uma das camisetas com 

símbolos e nome da Polícia Federal apreendidas no interior de veículo conduzido por 

criminosos poderia ser a que foi subtraída, em outra ocasião, na residência de Agente de Polícia 

Federal aposentado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao ser ouvido, o 

Agente de Policia Federal informou não reconhecer nenhuma das camisas como a que lhe foi 

subtraída. Inexistência de elementos que indiquem a prática do crime de furto. Falta de justa 

causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

337. Processo: 1.29.000.001618/2017-70 Voto: 6197/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela 18ª Vara Federal do Rio Grande 

do Sul noticiando possível crime contra a honra de magistrado por parte de advogada. Consta 

dos autos que a autora pleiteava benefício previdenciário de auxílio-doença, tendo sido o pedido 

julgado improcedente por ausência de comprovação de qualidade de segurada. Após o trânsito 

em julgado da sentença, nova advogada foi constituída. Após a interposição de sucessivos 
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recursos que restaram indeferidos, a advogada realizou manifestação nos autos afirmando que o 

magistrado teria atuado em desacordo com o juramento de fazer justiça. Possível crime de 

difamação (CP, art. 139). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Observa-se 

que, no caso, a advogada manifestou-se de forma crítica e inconformada. Ausência de 

imputação de fato concreto ofensivo à honra do magistrado. Inexistência de indícios da prática 

de crime. Carência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

338. Processo: 1.29.000.003964/2016-10 Voto: 6199/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração irregular de atividade de telecomunicações ou 

espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Denunciante relata funcionamento de 

rádio clandestina em seu nome sem autorização da ANATEL no município de Alvorada/RS. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a ANATEL informou que 

entrou em contato com o denunciante em busca de dados concretos para apuração de 

irregularidades da suposta rádio clandestina e asseverou a impossibilidade de fiscalização ante a 

carência de dados sobre o ponto aproximado da transmissão, frequência determinada ou 

provável endereço em que se encontra o estúdio. Além disso, orientou o denunciante a registrar 

nova denúncia através do site da ANATEL quando houver dados precisos a respeito da estação. 

Ausência de elementos suficientes para configuração do tipo penal. Ausência de materialidade. 

Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 

disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

339. Processo: 1.29.004.000492/2016-03 Voto: 6242/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

P.FUNDO/CARAZINHO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição 

previdenciária (CP, art. 337-A). Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela 

Delegacia da Receita Federal informando que empresa teria deixado de declarar em Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

GFIP, a incidência ou incidência parcial de contribuições sobre fatos geradores relacionados às 

remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou que o débito 

se encontrava com a exigibilidade suspensa na esfera administrativa em razão de recurso 

voluntário protocolado pela empresa no dia 18/12/2015, sendo que até a presente data não foi 

proferida qualquer decisão. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição 

definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 

Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do 

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

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

340. Processo: 1.29.008.000400/2017-28 Voto: 6259/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de termostatos pertencentes ao 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Santa Maria/RS. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As apurações preliminares não lograram êxito na 

colheita de elementos concretos sobre o possível autor do fato. Os equipamentos ficavam 

submersos no reservatório, fato que impedia o monitoramento do local. Inexistência de 

testemunhas. Carência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de 

linha plausível de investigação a justificar diligências. Falta de justa causa para o 

prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

341. Processo: 1.29.014.000072/2017-81 - Eletrônico  Voto: 6280/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

LAJEADO-RS  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista. 

Em audiência, verificou-se que a testemunha da reclamante teria faltado com a verdade ao 

informar não possuir amizade com a parte autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Ausência de potencialidade lesiva, uma vez que o Julgador desconsiderou 

completamente o depoimento como meio de prova válido, haja vista a inconsistência do 

testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Precedentes 

do STJ: AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. 

Precedente 2ª CCR: 1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 

0006438-43.2016.4.01.3807, Sessão nº 675, 03/04/2017, unânime. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

342. Processo: 1.30.005.000274/2017-11 Voto: 6175/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista. 

Em audiência, verificou-se incoerência no depoimento de testemunha em relação ao seu 

depoimento pessoal prestado em outro processo que move contra a mesma reclamada. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de potencialidade lesiva, uma vez que o 

Julgador desconsiderou completamente o depoimento como meio de prova válido, haja vista a 

inconsistência do testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da 

causa. Precedente 2ª CCR: 1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 

0006438-43.2016.4.01.3807, Sessão nº 675, 03/04/2017, unânime. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

343. Processo: 1.31.000.000978/2017-04 Voto: 6198/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) 

verificado no bojo de ação trabalhista. No caso em questão, restou comprovado que o 

empregado recebia além do seu salário base, caracterizando uma possível omissão da 

remuneração paga. De acordo com os cálculos trabalhistas, o valor total do débito 

previdenciário é de R$ 3.943,45 (três mil, novecentos e quarenta e três e quarenta e cinco 

centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o valor da 
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contribuição previdenciária não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consoante 

entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários 

que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 

n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das 

contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos 

tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho ou 

sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do 

princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, 

Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015. 

Precedente 2ª CCR Procedimento MPF 1.34.025.000165/2016-35, 671 Sessão, de 13/02/2017, 

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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

344. Processo: 1.31.000.001116/2016-18 Voto: 6081/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A), 

verificada no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Após o ingresso de ação trabalhista, as partes realizaram acordo de quitação de débitos. Não 

houve o reconhecimento, no bojo do acordo judicial firmado entre as partes, da existência de 

contribuições previdenciárias a serem recolhidas. Oficiada, a Receita Federal do Brasil 

informou não possuir crédito tributário/previdenciário ou interesse fiscal em relação à empresa 

investigada. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza 

material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

345. Processo: 1.33.000.000931/2017-68 Voto: 6425/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível ocorrência de fraude em 

enquete realizada pela Câmara dos Deputados acerca de Projeto de Lei. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos que a Câmara dos 

Deputados percebeu as falhas no sistema de enquetes e as corrigiu, não remanescendo medidas 

adicionais. Inexistência de providências a serem tomadas pelo MPF, tendo em vista a ausência 

de elementos que indiquem a prática de crime. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

346. Processo: 1.34.023.000112/2017-15 Voto: 6261/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto de uma cota de botijão de gás pertencente ao Ministério 

do Trabalho de Santa Cruz das Palmeiras/SP. CP, art. 155, §4º, I. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). As diligências razoáveis empreendidas não foram capazes de indicar o 

autor do furto. À época dos fatos, apesar da existência de câmeras de segurança e vigilância, 

estas não realizaram as filmagens por problemas técnicos. Inexistência de testemunhas. 

Carência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível 

de investigação a justificar diligências. Falta 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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

347. Processo: DPF-UDI-00436/2017-INQ Voto: 6328/2017 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, Lei 

11.343/06) pelos Correios. Encomenda contendo drogas remetida de agência dos 

Correios em Uberlândia/MG para São Paulo/SP. Recebimento da promoção de 

arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Indícios de 

transnacionalidade não evidenciados. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer 

infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 

entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o 

momento, 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 pelo recebimento 

da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. 

 

348. Processo: 1.00.000.011012/2017-61 - Eletrônico  Voto: 6205/2017 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPUBLICA  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Corregedoria Regional da Polícia 

Federal do Piauí comunicando o envio, à Polícia Civil do Piauí, dos documentos apresentados 

pelo Secretário Municipal de Finanças de Teresina/PI que tratam da utilização de certidão 

negativa de débitos em nome da Receita Federal por pessoa jurídica contratada pela Prefeitura 

Municipal de Teresina para a prestação de serviços de locação de veículos, com indícios de 

fraude. A 7ª CCR, no âmbito de sua atribuição, votou pela não homologação do arquivamento, 

determinando a expedição de Recomendação à Superintendência Regional piauiense. Após, 

determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). O mencionado uso do documento falso 

deu-se perante a Prefeitura Municipal de Teresina. 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. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

349. Processo: 1.24.004.000046/2017-58 Voto: 6250/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE 

MONTEIRO-PB  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por servidora pública da Prefeitura de Parari/PB 

noticiando suposta irregularidade nos valores informados pela prefeitura em seu comprovante 

de rendimentos. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32). O eventual erro na confecção da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física (DIRPF) de servidora pública da prefeitura é de responsabilidade da gestão municipal. 

Das informações colhidas dos autos não foi possível extrair elementos que apontem lesão à 

bens da União, suas autarquias, fundações públicas ou empresas públicas federais. 

Homologação do declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 
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350. Processo: 1.34.001.006086/2017-97 Voto: 6322/2017 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SAO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Polícia Federal, na qual o noticiante relata 

que determinado escritório de advocacia teria lhe repassado número de benefício previdenciário 

falso em seu nome. Relata, ainda, que tal fato lhe causou indignação, razão pela qual solicita o 

cancelamento da procuração entregue ao escritório e a consequente abertura de inquérito 

policial. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Após a realização de diligências, constatou-se que o benefício citado pelo 

noticiante não existe. Oficiado, o INSS afirmou que o noticiante possuía três requerimentos de 

benefício previdenciário, um deles já indeferido, inexistindo indícios de irregularidades nos 

sistemas do INSS. Suposta informação falsa prestada pelo escritório ao noticiante. Inexistência 

de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União e suas entidades. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 
 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

A sessão foi encerrada às quinze horas e trinta e cinco minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos membros. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 

Coordenadora 
 

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da Republica  

Titular 
 

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA 

Subprocurador-Geral da Republica  

Suplente 
 

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 

Subprocurador-Geral da Republica 

Titular 

 

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA 

Subprocurador-Geral da Republica 

Suplente 
 

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA 

Procuradora Regional da Republica 

Suplente 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - 21902| 

PORTARIA N° 75, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 44/2017, recebido em 1 de 
setembro de 2017), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça a seguir 
nominadas: 

1.LUCIANA MENEZES WANDERLEY PIRES para prestar auxílio perante a 90ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Volta Redonda, 
no dia 29 de agosto de 2017, sem prejuízo de suas demais atribuições; e  
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2.ÉRIKA CONCEIÇÃO LOPES PINTO para atuar perante a 255ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Carapebus/Quissamã, no 

período de 28 de agosto a 03 de setembro de 2017, em razão de licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotora de Justiça titular, sem 
prejuízo de suas demais atribuições. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28432| 

PORTARIA Nº 15, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei n. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC n. 75/93); 

Considerando a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria da República no Amazonas; 

Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 

Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando que a referida Orientação Técnica ainda recomenda que a investigação seja levada a efeito por um único instrumento, 

de preferência o Inquérito Civil, em cuja capa constará a existência de fato com dúplice repercussão e a ausência de procedimento correlato criminal; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório n. 1.13.000.000385/2017-58 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de “Apurar possíveis irregularidades apontadas pela auditoria DENASUS nº 10491, especificamente na constatação 18761, que trata de emprego de 

recursos destinados à saúde fora do seu objeto, 

Para tanto, DETERMINO, desde já, as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM. 

2. Publicação da Portaria e a comunicação da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do sistema 

único. 

3. Reitere-se o Ofício de fls. 35. Prazo: dez dias. 
 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28510| 

PORTARIA Nº 17, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei n. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC n. 75/93); 

Considerando a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria da República no Amazonas; 

Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 
Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando que a referida Orientação Técnica ainda recomenda que a investigação seja levada a efeito por um único instrumento, 

de preferência o Inquérito Civil, em cuja capa constará a existência de fato com dúplice repercussão e a ausência de procedimento correlato criminal; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório n. 1.13.000.000370/2017-90 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de Apurar, sob os aspectos cível e criminal, possíveis irregularidades apontadas pelo DENASUS Auditoria nº 11625, especificamente as constatações 

171804 (pagamento efetuado a profissional médico sem a prestação do serviço) e 17108 (pagamento feito com recursos do Incentivo de Atenção Básica 

aos Povos Indígenas sem comprovação dos serviços prestados), período 2010.  

Para tanto, DETERMINO, desde já, as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM. 

2. Publicação da Portaria e a comunicação da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do sistema 

único. 

3. Reitere-se os ofícios de fls. 179 e 180. 

 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28433| 

PORTARIA Nº 18, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei n. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC n. 75/93); 

Considerando a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria da República no Amazonas; 

Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 

Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando que a referida Orientação Técnica ainda recomenda que a investigação seja levada a efeito por um único instrumento, 

de preferência o Inquérito Civil, em cuja capa constará a existência de fato com dúplice repercussão e a ausência de procedimento correlato criminal; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório n. 1.13.000.000326/201780 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de Apurar a implementação e funcionalidade do sistema SiGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas) do FNDE, em virtude da dificuldade de 

migração de dados do sistema SIMEC para o SiGPC. 

Para tanto, DETERMINO, desde já, as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM. 

2. Publicação da Portaria e a comunicação da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do sistema 

único. 

3. Cumprir despacho de fls. 31. 

 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28434| 

PORTARIA N° 32, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

NF 1.13.000.001463/2017-31 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais;  

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

Considerando a existência da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de representação formulada pelo município de 

Manacapuru contra Jaziel Nunes de Alencar, o qual teria aplicado indevidamente os recursos repassados pelo Ministério da Defesa ao referido município 

por meio do convênio nº 801540/2014, para construção da praça da juventude; 

Considerando que tais irregularidades configuram, em tese, ato de improbidade administrativa, cuja apuração é de atribuição do 

Núcleo de Combate à Corrupção desta Procuradoria, nos termos da Resolução PR/AM n° 002/2015; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.13.000.001463/2017-31 em Inquérito Civil - IC, segundo o disposto na Resolução n° 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo por objeto apurar “possível malversação de recursos públicos 

pelo ex-prefeito de Manacapuru/AM, Jaziel Nunes de Alencar, repassados pelo Ministério da Defesa para construção da praça da juventude. Convênio 

nº 801540/2014”. 

Para isso, determino as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM; 

2. Comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ªCCR/MPF), para ciência, por meio do Sistema Único; 

3. Publique-se. 

 

ANDREA COSTA DE BRITO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1621| 

PORTARIA Nº 12, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela 

Lei Complementar n. 75/1993;  

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal;  



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 126 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO o art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe que compete ao Ministério Público da União promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 1.14.013.000010/2017-10, autuado a partir de representação formulada por 

Samile Ferreira Perdrozo; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do procedimento preparatório encontra-se vencido, e tendo em vista a necessidade 

de novas diligências;  

DETERMINO, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com 

redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, a instauração do INQUÉRITO CIVIL, vinculado à PFDC, tendo por objeto: Apurar os atrasos 

na distribuição do medicamento Talidomida para a rede pública de saúde, nos municípios localizados na área de atribuição da PRM-Teixeira de 

Freitas/BA. 

Ainda, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINO: 

(a) oficie-se ao Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, com cópia das fls. 04, 13 

e 32, requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe: 

(i) como é feita a distribuição do medicamento Talidomida na rede pública de saúde, de modo a atender todos os pacientes que fazem 

uso da medicação; 

(ii) os motivos para o atraso na distribuição do medicamento Talidomida para a mãe da senhora Samile Ferreira Pedrozo, residente 

no Município de Medeiros Neto/BA, que chega a ficar até 15 (quinze) dias sem a medicação, e somente pega o medicamento em outro município, 

conforme documento anexo; 

(iii) as providências para a regularização da distribuição do medicamento, sem atrasos prejudiciais ao tratamento dos pacientes; 

(iv) se possui dados relacionados a quantidade de usuários que fazem tratamento com o medicamento Talidomida nos Municípios de 

Alcobaça/BA, Caravelas/BA, Ibirapuã/BA, Itamaraju/BA, Itanhém/BA, Lajedão/BA, Medeiros Neto/BA, Mucuri/BA, Nova Viçosa/BA, Prado/BA, 

Teixeira de Freitas/BA e Vereda/BA. Caso positivo, informar nome e qualificação dos usuários do medicamento que residem nestes municípios. 

(b) oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia, com cópia das fls. 04, 13, 16/17 e 32, requisitando que, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, informe: 

(i) como é feita a distribuição do medicamento Talidomida na rede pública de saúde, de modo a atender todos os pacientes que fazem 

uso da medicação; 

(ii) os motivos para o atraso na distribuição do medicamento Talidomida para a mãe da senhora Samile Ferreira Pedrozo, residente 

no Município de Medeiros Neto/BA, que chega a ficar até 15 (quinze) dias sem a medicação, e somente pega o medicamento em outro município, 

conforme documento anexo; 

(iii) as providências para a regularização da distribuição do medicamento, sem atrasos prejudiciais ao tratamento dos pacientes; 

(iv) se possui dados relacionados a quantidade de usuários que fazem tratamento com o medicamento Talidomida nos Municípios de 

Alcobaça/BA, Caravelas/BA, Ibirapuã/BA, Itamaraju/BA, Itanhém/BA, Lajedão/BA, Medeiros Neto/BA, Mucuri/BA, Nova Viçosa/BA, Prado/BA, 

Teixeira de Freitas/BA e Vereda/BA. Caso positivo, informar nome e qualificação dos usuários do medicamento que residem nestes municípios. 

(c) ao Setor Jurídico da PRM-Teixeira de Freitas/BA que coloque alerta no Sistema Único de modo que, a cada 60 (sessenta) dias, os 

autos sejam conclusos para análise. 

 

ANDRÉ LUIS CASTRO CASELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1626| 

PORTARIA Nº 13, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela 

Lei Complementar n. 75/1993; 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe que compete ao Ministério Público da União promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 1.14.013.000116/2016-24, instaurado para apurar supostas irregularidades na 

utilização de recursos do FUNDEB no Município de Alcobaça/BA, exercício 2016; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório encontra-se vencido, e tendo em vista a 

necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento do feito ou à propositura de ações de 

responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades; 

DETERMINO, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a 

instauração do INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por OBJETO: apurar supostas irregularidades na utilização 

de recursos do FUNDEB, por parte de BERNARDO OLÍVIO FIRPO DE OLIVEIRA, durante o exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Alcobaça/BA, exercício de 2016. 

Outrossim, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINO: 

(a) a juntada dos ARs referentes aos ofícios de fls. 23/25, assim que retornarem a esta PRM 

 

ANDRÉ LUIS CASTRO CASELLI 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3813| 

PORTARIA Nº 19, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 

precipuamente a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos;  

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos entre 

eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 

ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n° 1.14.012.000035/2017-15; 

 RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 2°, inciso II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como do art. 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, determinando a autuação da presente portaria, bem como a adoção das seguintes diligências: 

a) informe-se, via e-mail, à 5ª CCR sobre a instauração do presente procedimento, enviando em arquivo digital esta portaria; 

b) altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Inquérito Civil. 

As demais diligências serão indicadas em despacho. 

Concluso após o recebimento da resposta ou esgotado o prazo, o que ocorrer primeiro. 

 

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 3590| 

PORTARIA Nº 27, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO o contido no procedimento preparatório 1.15.001.000018/2017-70, instaurado a partir de representação de fls. 

02/03, oriunda do Conselho de Pais e Mestres da EEF Coronel Pergentino Ferreira, no município de Banabuiú, por meio do qual se noticiam a ausência 

na prestação de contas dos recursos recebidos pela Escola através dos Programas Federais PDDE, Mais Educação, Atleta na Escola, Escola Nota 10, 

entre outros, referentes ao exercício de 2016; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88, promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, incluindo a defesa do patrimônio público e social; e 

CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores informações sobre os fatos; 

RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, determinando inicialmente: 

a) após os devidos registros, publique-se a presente portaria, cientificando a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 

6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

b) cumpram-se as diligências investigatórias dispostas no despacho em apartado. 

 

FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 39119| 

PORTARIA Nº 314, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o  Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.003020/2016-20, com 

objetivo de apurar possíveis irregularidades atribuídas a Maria Socorro Rosas Lopes, celetista com vínculo empregatício com a União, em decorrência 

de decisão judicial, que à época dos fatos trabalhava no Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/Ce 

(CAC/DRF/FOR); 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
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3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, venham-me os autos conclusos para análise. 

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 39077| 

PORTARIA Nº 315, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o  Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.000829/2016-08, com 

objetivo de apurar representação em face da Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN e Superintendência do Patrimônio da União - SPU no Ceará, na 

qual se informa que, de acordo com o processo SPU 05035180598/2003-89, a Procuradoria da Fazenda Nacional não aceita mais o envio de inscrição de 

dívida ativa por meio eletrônico da SPU/CE, pelo motivo de reiterados vícios de nulidades de cobranças de certidões de dívidas ativas; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, venham-me os autos conclusos para análise da manifestação do representante acostada às fls. 489/490. 

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 39059| 

PORTARIA Nº 316, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o  Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.003322/2016-06, com 

objetivo de apurar irregularidades em Concurso Público realizado para docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, 

através do Edital n.º 10/GR-IFCE/2016, em face da  banca examinadora de Química e de Química Orgânica ser composta por professores do próprio 

Instituto, possuindo estreitas relações com alguns candidatos.  

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, venham-me os autos conclusos para análise.  

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 39061| 

PORTARIA Nº 317, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o  Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.000707/2017-94, com 

objetivo de apurar informações apresentadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dando conta de créditos encontrados na conta do 
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FUNDEB estranhos à manutenção da conta, bem como incompatibilidade dos dados existentes entre o saldo financeiro do Fundeb do final do exercício 

de 2014 e o saldo inicial do Fundeb do exercício de 2015, no âmbito do Município de Fortaleza.  

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, venham-me os autos conclusos para análise.  

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 39071| 

PORTARIA Nº 318, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o  Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.000076/2017-11, 

instaurado a partir de Cópia do processo de n.º 01446/2015-9, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que versa sobre inspeção que tinha por 

objetivo verificar o montante de recursos despendidos pelo Estado do Ceará com a implantação da Refinaria Premium II - Petróleo Brasileiro S. A., bem 

como as medidas adotadas pelo Estado em virtude da desistência da Petrobrás com o prosseguimento do projeto.  

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, venham-me os autos conclusos para análise.  

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5987| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 31 DE JULHO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.15.002.000137/2015-51 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por meio do Procurador da República subscrito, oficiante na Procuradoria da República no 

Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inc. II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 6º, inc. XX, da 

Lei Complementar nº. 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União) e pelo art. 26 da Lei nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público), e 

Considerando que este Ministério Público Federal – MPF, após análise do edital de abertura do Pregão Presencial nº. 2401.01/2013-

SE, cujo objeto era a aquisição de merenda escolar destinadas às escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Educação de Santana do Cariri/CE, verificou algumas irregularidades; 

Considerando que as irregularidades mencionadas consistiram em: a) inserção de cláusula restritiva no referido edital, conforme se 

observa do item 2.2.2; e b) ter se apresentado como do tipo menor preço por lote (item 8.2) do edital, sendo que todos os itens compõem o “LOTE I – 

Gêneros Alimentícios”, tratando-se, portanto, de lote único, ou seja, o critério de julgamento, é, em verdade, menor valor global. 

Considerando que a restrição da letra “a” consiste em exigir amostras dos produtos a serem fornecidos (com ficha técnica e laudos) 

antes da fase de habilitação ou concomitantemente a ela, e da letra “b” em licitar com base no menor valor global produtos parceláveis; 

Considerando que, quanto à irregularidade “a”, assim se manifesta a jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 491/2005): 

"7. Ademais, essa cláusula impositiva não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, que vem entendendo que a exigência de 

amostra ou protótipos deve ser feita apenas ao licitante provisoriamente em primeiro lugar (e não a todos, como ocorreu), de forma previamente 

disciplinada e detalhada no instrumento convocatório, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.666/1993 (v.g. Decisão n. 197/2000 - Plenário - TCU e 

Acórdãos ns. 1.237/2002, 808/2003 e 99/2005, todos do Plenário). 

8. A propósito, calha transcrever trecho do Voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues no TC 001.103/2001-0, condutor do Acórdão 

1237/2002 - Plenário - TCU, que bem ilustra esse posicionamento do Tribunal: 
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‘A exigência de amostras, na fase de habilitação, ou de classificação, feita a todos os licitantes, além de ilegal, poderia ser pouco 

razoável, porquanto imporia ônus que, a depender do objeto, seria excessivo, a todos os licitantes, encarecendo o custo de participação na licitação e 
desestimulando a presença de potenciais licitantes. 

A solicitação de amostra na fase de classificação apenas ao licitante que se apresenta provisoriamente em primeiro lugar, ao contrário, 

não onera o licitante, porquanto confirmada a propriedade do objeto, tem ele de estar preparado para entregá-lo, nem restringe a competitividade do 
certame, além de prevenir a ocorrência de inúmeros problemas para a administração. 

Não viola a Lei 8.666/93 a exigência na fase de classificação de fornecimento de amostras pelo licitante que estiver provisoriamente 

em primeiro lugar, a fim de que a Administração possa, antes de adjudicar o objeto e celebrar o contrato, assegurar-se de que o objeto proposto pelo 
licitante conforma-se de fato às exigências estabelecidas no edital’". 

Considerando que, quanto à irregularidade “b”, há enunciado sumular do TCU no sentido de que: “É obrigatória a admissão da 

adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo 

com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade” (Enunciado nº. 247), inclusive com 
precedentes que analisaram idêntico objeto dos autos, como os Acórdãos nº. 2077/2011-Plenário e AC-1390-25/09-P, 2009; 

Considerando que vícios também foram encontrados após a análise do Pregão Presencial nº. 2014.06.17.1-SE, que tinha como objeto 

a aquisição de mobiliários, equipamentos diversos e materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades dos programas sociais mantidos 
pelo Município de Santana do Cariri/CE; 

Considerando que a irregularidade consistiu na habilitação indevida, pela Comissão de Licitação, da empresa vencedora E.V. 

FERREIRA – ME, tendo em vista que seu capital social (R$ 20.000,00) era menor que 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação (R$ 

236.453,05), descumprindo, assim, o item 5.1, “o”, do edital; 

Considerando que todo procedimento licitatório deve se pautar nas estritas regras presentes do edital, bem como nos ditames previstos 
nas leis que tratam do assunto, no caso do pregão, as Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, além de observar os princípios insertos na Constituição Federal; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que, entre suas funções, destaca-se o dever de zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia; 

Considerando competir ao Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública para proteção da ordem jurídica, e 

dos interesses sociais indisponíveis, inclusive os difusos, bem como do patrimônio público, conforme estabelecido pela Constituição Federal, tarefa que 
também lhe é atribuída pela Lei Complementar nº. 75/93, em seu art. 1º; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a adoção das medidas necessárias para garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos 
aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 2º da Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

Considerando caber a esta instituição “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem 

como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”, 
consoante dispõe o art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Resolve RECOMENDAR à Prefeita Municipal de Santana do Cariri/CE, Sra. DANIELE DE ABREU MACHADO, e ao Secretário 

de Educação: 

a) determine às suas Secretarias (principalmente e com ênfase à Secretaria de Educação, na aquisição de componentes para merenda 

escolar), à Procuradoria do Município (em seus pareceres) e à Comissão de Licitação que nos procedimentos licitatórios doravantes abertos deixem de 

admitir/inserir cláusulas restritivas de competição, como exigências de amostras de produtos de todos os concorrentes e em fase pretérita ou concomitante 

à habilitação, nos termos esposado pelos acórdãos do TCU supramencionados, bem como apliquem o Enunciado 247 do TCU, adotando as aquisições 

de produtos por itens (principalmente no caso de componentes para  merenda escolar), sendo que no caso de opção de aquisição por lotes a composição 

destes deve ter justificativa plausível, e, em último caso, apenas por preço global, quando o objeto for indivisível ou, sendo divisível, quando sua não 
adoção possa causar prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, com a devida justificativa para tanto; 

b) promova curso de capacitação em licitação para os membros designados para constituírem a Comissão de Licitação da Prefeitura, 

haja vista que os futuros erros ou omissões basilares serão considerados como uma negligência consentida (dolosa) por esta municipalidade e que poderá 

ensejar futuras ações em âmbito criminal, cível e administrativo; 

c) adote todas as formalidades necessárias para que os procedimentos licitatórios atendam aos princípios da Administração Pública e 
à Lei de licitações. 

O acatamento à presente Recomendação e o cronograma relativo ao curso de capacitação  deverão ser comunicados a esta 
Procuradoria da República no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. Ao Secretário de Educação encaminhe cópia da presente recomendação. 

Encaminhe-se para que seja publicada. 

 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5985| 

RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.15.002.000270/2017-79 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República ao final subscrita, oficiante na Procuradoria da 

República no Ceará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), pelo art. 26 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
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Público), na Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como na Resolução nº 20/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

  Considerando que se trata de Inquérito Civil instaurado a partir de representação realizada por vereadores do município de 

Saboeiro/CE, na qual fora informada a prática de irregularidades pelo Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro/CE, Manuel Ernani Pereira Júnior, 
ao exercer interinamente o mandato de Prefeito Municipal no período de 1º a 11/01/2017. 

  Considerando que a Administração deve zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, 

publicidade e também, pela transparência, evitando que venham a pairar quaisquer dúvidas ou suspeitas quanto à regularidade e lisura de seus atos e 

utilização dos recursos públicos, a teor do quanto impõe o art. 37, da Constituição Federal; 

  Considerando que a Lei 4.320/64 dispõe, em seu art. 71, que em um “fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei 

se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 

  Considerando que as verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação é um fundo especial, com destinação vinculada, assim, devendo seus recursos serem destinados para pagamentos previstos em lei, além de 
atender as especificações legais. 

  Considerando que o art. 73, também da Lei 4.320/64, estabelece que "Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo 

positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo." Assim, restanto claro que, mesmo 
diante de saldo positivo, o valor disponível em conta do FUNDEB não poderia ser utilizados para outro fim, somente o previsto em lei. 

  Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000 aduz, no art. 25, § 2o, ser vedada a utilização de recursos transferidos em 

finalidade diversa da pactuada, posto ser punível o ato sob o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que, entre suas funções, destaca-se o dever de zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia. 

  Considerando competir ao Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública para proteção da ordem jurídica, e 

dos interesses sociais indisponíveis, inclusive os difusos, bem como do patrimônio público, conforme estabelecido pela Constituição Federal, tarefa que 

também lhe é atribuída pela Lei Complementar n.º 75/93, em seu art. 1º. 

  Considerando incumbir ao Ministério Público a adoção das medidas necessárias para garantir o respeito dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 2º da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 

  Considerando caber a esta instituição “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 

bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”, 
consoante dispõe o art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93. 

RESOLVE RECOMENDAR AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE SABOEIRO/CE: 

  a) Que não direcionem recursos do FUNDEB para finalidades diversas da prevista pelo referido fundo, bem como respeitem a 
vinculação da receitas de todos os fundos especial percebidos pelo município. 

  Estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para a autoridade destinatária manifestar-se acerca do acatamento ou não da presente 

Recomendação e informar as medidas que serão adotadas. A omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao 

cumprimento da Recomendação, obrigando este órgão ministerial a tomar as medidas judiciais cabíveis. 

  Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada. 

 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 44451| 

PORTARIA Nº 317, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e,  

  Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 1º e 
2º da Resolução CSMPF 87/2006, que regulamentam o Inquérito Civil; 

Instaura Inquérito Civil procedente do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000793/2017-06, com o objetivo de apurar suposta 

obtenção de vantagem econômica indevida pelo 1º Tenente José Jorge dos Santos Filho junto à Empresa Glasshield Security Products e as Empresas do 

Grupo Inbrafiltro Indústria e Comércio de Materiais de Segurança. 

Envolvido: José Jorge dos Santos Filho – 1º Tenente 

Representante: Ministério Público Militar (MPM) 

A fim de instruir o Inquérito Civil, determina: 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 

2. a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 5º Ofício de Combate à Corrupção; 

4. Cumprir despacho da fl. 142. 

 

JOSÉ RICARDO TEIXEIRA ALVES 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 3630| 

PORTARIA Nº 49, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Instaura inquérito civil para “Apurar supostas irregularidades na celebração de 

contratos emergenciais pelo município de Pedro Canário/ES.” – 5ª CCR. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 

Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 –  A Notícia de Fato nº 1.17.003.000134/2017-02 foi instaurada para apurar supostas fraudes, praticadas pelo prefeito e pelo vice-

prefeito de Pedro Canário/ES, nas contratações de empresas responsáveis pelo transporte de alunos e pacientes (empresa TRANSIGOR) e pela construção 

civil (TECVIG), através de contratações emergenciais superfaturadas, com a finalidade de promover o pagamento de dívida eleitoral; 

2 – Os contratos nº 013/2017 e 017/2017, firmados com a empresa TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA  já indicam 

a existência de verbas federais como fonte de custeio; 

3 – Os contratos acima referenciados não permitem concluir como se chegou ao valor estipulado em cada qual e que neles há previsão 

de duração de 90 dias ou até a conclusão do processo licitatório, ao mesmo tempo em que a denúncia narra suposto desinteresse da municipalidade em 

levar adiante a conclusão do processo competitivo, fatos que demonstram a necessidade de aprofundar as investigações; 

4 – Incumbe ao Ministério Público, conforme determinado pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, na proteção do patrimônio público e social (art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº. 

75/93), bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa (art. 6º, XIV, f, da Lei Complementar nº. 75/93);  

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo 

Temático em epígrafe. 

Designo para secretariar o presente procedimento a servidora Aline Vasconcelos Sarmento, sem prejuízo de outro servidor em 

substituição. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 

observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 

ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

Aguarde-se a resposta dos ofícios de fls. 25/27. 

 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 4931| 

PORTARIA Nº 3, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ANÁPOLIS/GO, por seu 3° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve aditar a portaria de inquérito civil, retificando 

seu objeto: “Apurar suposto superfaturamento na aquisição de medicamentos, nos contratos 195/13, 196/13, 197/13, 198/13, 021-A/14, 021-B/14, 022-

A/14, 022-B/14, por parte da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO, conforme constatação do Acórdão n° 03026/2017 – Pleno, do 

Tribunal de Contas dos Municípios”;  

Cumpra-se as diligências indicadas no despacho que determinou a expedição da presente portaria; 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 36250| 

PORTARIA N° 230, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000304/2017-33 

 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício no Ofício de Tutela do Consumidor, Educação, Criança, Adolescente, 

Direitos Sexuais e Reprodutivos e PPD, na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n°  75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO  os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000304/2017-33, instaurado 

para apurar supostas irregularidades no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 2016 (para médicos estrangeiros e médicos brasileiros 

formados no exterior), realizado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira na prova de avaliação de Habilidades 

Clínicas – Práticas; 

CONSIDERANDO que, dentre as instituições referidas, incluem-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG) e o 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano), os quais,  segundo pesquisa realizada por aquele órgão ministerial, não estabelecem a 

reserva de vagas para pessoas com deficiência em seus processos seletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 
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 RESOLVE converter o mencionado procedimento administrativo em Inquérito Civil. 

Na ocasião, DETERMINO: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) envie-se cópia da portaria inaugural, em arquivo no formato digital (PDF) designado “Portaria – 1.18.000.000304/2017-33”, para 

a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, que deverá inserir o arquivo na página de cidadania (www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão 

ministerial; e 

d) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 28039| 

PORTARIA Nº 55, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral, 

Considerando os termos dos Ofícios n.ºs 084 e 085/2017-PGJ, de agosto de 2017, firmados pelo Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo no Estado de Mato Grosso, Dr. Hélio Fredolino Faust,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça José Ricardo da Costa Mattoso para exercer a função de promotor eleitoral perante a 20ª Zona 

Eleitoral, com sede em Várzea Grande, nos dias 30 e 31.08.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luciano Freiria de Oliveira, por motivo 

de folga compensatória de plantão.  

Art. 2º Retificar o art. 4º da PORTARIA PRE/MT/N. 48, de 01 de agosto de 2017, o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar a promotora de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo para exercer a função de promotora eleitoral perante a 14ª Zona 

Eleitoral, com sede em Jaciara, no período de 23 a 31.08.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por motivo de 

férias. 

Art. 3º Revogar o art. 5º da Portaria PRE/MT/N. 48 de 01 de agosto de 2017, tornando nula, com efeito ex tunc, a designação ali 

contida.   

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 5377| 

PORTARIA Nº 74, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 5º, inciso II, alínea “d”, e III, alínea “c” e “e”, 6º, inciso VII, alíneas “c”, e 7º, I, 

da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006; 

CONSIDERANDO a autuação e os elementos constantes do Procedimento Preparatório n.º 1.20.000.001997/2016-42; 

CONSIDERANDO o despacho proferido naqueles autos, no sentido de sua conversão em inquérito civil para apurar irregularidades, 

quais sejam: “a eventual inércia da Fundação Palmares em responder os requerimentos formulados pela Associação dos Remanescentes dos Quilombos 

das Famílias Pita Canudos - ARQPC”; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto “a apuração de eventual inércia da Fundação Palmares em responder os 

requerimentos formulados pela Associação dos Remanescentes dos Quilombos das Famílias Pita Canudos - ARQPC” 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 6ª CCR.  

Cumpra-se o quanto disposto no despacho anexo. 

Cáceres/MT, 01 de setembro de 2017. 

 

PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 22196| 

PORTARIA Nº 161, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição da República; no art. 

5º, inc. III, alínea e e inc. V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 
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1º, caput da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução 

n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição da República,  “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”; 

CONDIDERANDO ser fato público e notório que o aumento significativo das demandas judiciais propostas com o escopo de compelir 

o Estado lato sensu a fornecer tratamento médico-hospitalar e/ou medicamentos à população, nos últimos anos, vêm impactando seriamente o 

planejamento e orçamentos públicos; 

CONSIDERANDO que, em 09 de dezembro de 2016, o site de notícias “MidiaMax” divulgou matéria jornalística1 apontando que, 

no período de janeiro a novembro de 2016, foram distribuídos 1.622 (mil seiscentos e vinte e dois) processos de pacientes pleiteando tratamento médico 

no âmbito do TJMS, o que representou um aumento de aproximadamente 100% em relação ao ano de 2015, segundo informações do próprio Tribunal 

de Justiça; 

CONSIDERANDO, ainda, a notícia2 veiculada pelo site “Campo Grande News” em 15 de fevereiro de 2016, a partir da qual os 

gestores municipal e estadual da área da saúde declararam que o Estado de Mato Grosso do Sul gasta, anualmente, o valor aproximado de R$ 

35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para cumprir as decisões judiciais proferidas nas ações individuais ajuizadas para tutela do direito à saúde, 

ao passo que o Município de Campo Grande despende, mensalmente, a quantia de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), valores que não seriam 

repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO que, ao participar de reuniões do Comitê Estadual do Fórum Judiciário para a Saúde, este subscritor tomou 

conhecimento dos impactos negativos causados pelo fenômeno da judicialização da saúde em âmbito local e regional, ganhando destaque o fato de que, 

na maioria das vezes, o Poder Público precisa contratar clínicas e hospitais particulares para o cumprimento das decisões judicias; 

CONSIDERANDO que, na reunião do Comitê da saúde do TJ/MS, ocorrida na data de hoje, 01 de setembro de 2017, representantes 

do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP manifestaram interesse na celebração de termo de cooperação/TAC, com a finalidade 

de proceder às cirurgias ortopédicas, no âmbito do SUS, em cumprimento a ações judiciais de saúde em desfavor do Estado lato sensu, apontando, como 

contrapartida, apenas a necessidade de o Estado e/ou Município procederem ao fornecimento da respectiva prótese, órtese ou materiais especiais - OPME; 

CONSIDERANDO que, diante desse manifestação, torna-se imperioso buscar alternativas para se minimizar os prejuízos excessivos 

suportados pelo Poder Público e otimizar a prestação dos serviços de saúde no âmbito do SUS, sob pena de implosão dos cofres públicos; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, mediante registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados: 

Objeto: Apurar a viabilidade de celebração de cooperação técnica ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC entre os gestores do 

SUS e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP, com a finalidade de proceder à realização de cirurgias ortopédicas no âmbito do 

SUS em cumprimento a decisões judiciais em ações de saúde; 

Tema: 11856 – Hospitais e Outras Unidades de Saúde (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 

DE DIREITO PÚBLICO); 

Área de Atuação: PFDC;  

Grupo Temático: PFDC; 

Município: Campo Grande; 

Distribuição: PRDC. 

Aponta-se, como diligência inicial (art. 5º, IV, da Resolução CSMPF nº 87/2010), o agendamento de reunião na sede da Procuradoria 

da República em Mato Grosso do Sul entre representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e da União, das Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, das Procuradorias do Estado e do Município e 

do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP para tratar do tema objeto de investigação para o próximo dia 05 de setembro de 2017 

às 13h30. 

Sem prejuízo, expeça-se ofício ao i. Desembargador presidente do Comitê do Fórum do Judiciário para Saúde de Mato Grosso do 

Sul, Dr. Nélio Stábile, solicitando cópia da ata da reunião do comitê ocorrida no último dia 01 de setembro de 2017, nos seguintes termos: “o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, 

solicita a valorosa colaboração de V. Exa. para que, com a brevidade possível, envie cópia da ata da reunião do Comitê do Fórum do Judiciário para 

Saúde do TJ/MS ocorrida no último dia 01 de setembro de 2017.” 

Cópia da portaria deve instruir o Ofício supra. 

Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações pelo Núcleo de Tutela Coletiva: 

(a) registrar e autuar a presente portaria, com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

(b) afixar cópia desta portaria no local de costume;  

(c) publicar a presente portaria na Imprensa Oficial, via Sistema Único de Informação (art. 5º, VI e art. 16, § 1º, I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2010); 

(d) fazer os autos imediatamente conclusos, para cumprimento das diligências iniciais. 

 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4526| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Inquérito Civil Público n° 1.21.003.000185/2014-51. 

COMPROMITENTES: Ministério Público Federal. COMPROMISSÁRIO: Iracema Esteves. OBJETO: Regularizar a situação do Lote 18 do 

Assentamento “Caburey”, localizado às margens do rio Amambai, efetuando a demolição da construção existente no local e retirando todo o entulho, o 

excesso de areia/pedra depositado no terreno e outros materiais existentes, restaurando o local ao seu estado de origem, segundo as orientações do 

IMASUL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 225, §3°, in fine, da Constituição Federal de 1988; Art. 5°, §6º, da Lei n.° 7.347, de 24.07.85, acrescido pelo 

artigo 113 da Lei n.° 8.078, de 11.09.90; Art. 11, § 1°, art. 15 e art. 25, da Lei n.°9.985/2000; Art. 14, §1° da Lei 6938 de 1981; Decreto-Lei n.° 3.365/1941. 

VIGÊNCIA: A contar da assinatura e pelo prazo necessário para o cumprimento das obrigações fixadas, qual seja, 03 meses para demolir sua construção 
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feita no local e 06 meses para recuperar a área degradada, adotando a solução indicada pelo IMASUL. DATA DE ASSINATURA: 04/08/2017. 

ASSINATURAS: Eduardo Rodrigues Gonçalves (Procurador da República); Iracema Esteves (Compromissário); Nayara Marques Longhini (Analista 

processual). 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4537| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Inquérito Civil Público n° 1.21.003.000185/2014-51. 

COMPROMITENTES: Ministério Público Federal. COMPROMISSÁRIO: Célia Maria Esteves Erlich. OBJETO: Regularizar a situação do Lote 19 do 

Assentamento “Caburey”, localizado às margens do rio Amambai, efetuando a demolição da construção existente no local e retirando todo o entulho, o 

excesso de areia/pedra depositado no terreno e outros materiais existentes, restaurando o local ao seu estado de origem, segundo as orientações do 

IMASUL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 225, §3°, in fine, da Constituição Federal de 1988; Art. 5°, §6º, da Lei n.° 7.347, de 24.07.85, acrescido pelo 

artigo 113 da Lei n.° 8.078, de 11.09.90; Art. 11, § 1°, art. 15 e art. 25, da Lei n.°9.985/2000; Art. 14, §1° da Lei 6938 de 1981; Decreto-Lei n.° 3.365/1941. 

VIGÊNCIA: A contar da assinatura e pelo prazo necessário para o cumprimento das obrigações fixadas, qual seja, 03 meses para demolir sua construção 

feita no local e 06 meses para recuperar a área degradada, adotando a solução indicada pelo IMASUL. DATA DE ASSINATURA: 04/08/2017. 

ASSINATURAS: Eduardo Rodrigues Gonçalves (Procurador da República); Iracema Esteves (Compromissário); Nayara Marques Longhini (Analista 

processual). 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4131| 

PORTARIA Nº 31, DE 4 DE AGOSTO DE 2017 

 

PP Nº 1.22.004.000290/2016-12 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 

75/93, bem como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

CONSIDERANDO que foi instaurado procedimento preparatório a partir de cópia de documentos encaminhados pela PRMG para 

apuração de possíveis irregularidades na implantação dos Centros de Atenção psicossocial (CAPS) em alguns municípios sob atribuição desta 

Procuradoria, observados os parâmetros fixados na Lei 10.216/01 e atos normativos do Ministério da Saúde. (fls. 28) 

CONSIDERANDO que a Portaria do Ministério da Saúde nº 3089/2011, bem como a Portaria MS nº 615/2013, dispõem sobre os 

incentivos federais concedidos aos municípios para implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), estabelecendo valores iniciais de incentivo 

à criação de tais centros (parcelas únicas), bem como valores mensais a serem repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde 

para manutenção dos CAPS. 

CONSIDERANDO que oficiado por esta Procuradoria da República, o Ministério da Saúde atualizou a relação de municípios que 

receberam incentivos para a prestação de serviços pactuados na RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, indicando se o serviço está funcionando ou não 

com habilitação e custeio do MS. 

CONSIDERANDO que todos os municípios que receberam incentivos estão com as devidas unidades em funcionamento, conforme 

relatório encaminhado pelo Ministério da Saúde, (fls. 36) com exceção do município de São Sebastião do Paraíso, quanto uma UA A pactuada, que não 

está em funcionamento em que pese tenha recebido o valor de R$ 70.000,00 em junho de 2013. 

CONSIDERANDO que a prestação de contas de tais valores é feita pelo município perante o Conselho estadual ou municipal de 

saúde, que deverá apreciar e aprovar o Plano Municipal de Saúde (PMS) e o relatório Anual de Gestão (RAG), sendo tudo informado nos Sistema de 

Apoio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS), nos termos da portaria GM/MS 575/2012. 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL para “apurar irregularidades acerca da verba repassada pelo Ministério da Saúde ao município de 

São Sebastião do Paraíso, para a implantação de uma UA A – Unidade de Acolhimento adulto, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) 

DETERMINA como diligências iniciais: 

1. A expedição de ofício ao município de São Sebastião do Paraíso/MG, com cópia desta Portaria, solicitando informar se o valor de 

R$ 70.000,00 (setenta Mil Reais) repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, em junho de 2013, para funcionamento de uma Unidade de Acolhimento 

Adulto conforme pactuado no plano de Ação da Rede de Atenção Psicossocial, foi devidamente utilizado, encaminhando documentação comprobatória, 

de preferência por meio digital, a esta Procuradoria da República. Caso não tenha sido utilizado, comprovar a alocação ou destino da verba. Prazo: 10 

dias úteis. 

2. Acautelem os autos na SJUR fazendo-os conclusos com a resposta ou ao fim do prazo. 

REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração a 5ª CCR à qual ficará 

vinculado o feito. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-

SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município Passos-MG, conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP. 

Passos, 30 de agosto de 2017. 

 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4091| 

PORTARIA Nº 34, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

NF Nº 1.22.004.000170/2017-98 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, a partir da Notícia de Fato nº 1.22.004.000170/2017-98, para "Apuração dos 

danos ambientais causados por intervenções irregulares em APP às margens da Represa de FURNAS, no local denominado Fazenda Califórnia, no 

município de Fortaleza de Minas/MG". 

Depois dos registros de praxe, comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 

4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

De início, determino seja efetuada pesquisa no site do TRF-1ª Região, para verificar se a ação de reintegração de posse proposta por 

FURNAS já foi julgada, juntando-se ao feito o respectivo extrato do andamento. 

 

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6214| 

PORTARIA Nº 77, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 

8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (art. 129,III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos nº 1.22.002.000190-2017-89, em que consta a informação de suposta prática de preços de 

medicamentos acima da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) pela empresa TC ATUAL MEDICAMENTOS LTDA 

– CNPJ 10.493.969/0001-03 – DOC. PRM-URA-MG-00008458/2015., conforme informação prestada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

TRIÂNGULO MINEIRO, determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculado à 5ª CCR, mediante a autuação e registro desta portaria e dos autos 

mencionados, para apuração das possíveis irregularidades (Tema: 930031 – aquisição de material); 

II – Após os registros de praxe, publique-se. 

Em seguida, conclusos para análise. 

 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6217| 

PORTARIA Nº 78, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129,III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos nº 1.22.002.000427-2016-41, em que consta a informação de que por ocasião da realização das 

provas regidas pelo Edital nº 45/2016, emitido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – UFTM, visando o provimento de 04 

vagas para os cargos de Assistentes em Administração para o campus de Iturama, a candidata LUCIMAR LOPES DE BRITO teria enfrentado problemas 
para obter a confirmação de sua inscrição determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria e dos autos referidos, para apuração 
das possíveis irregularidades (Tema: 10370); 

II – Após os registros de praxe, publique-se. 

Em seguida, conclusos. 

 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6219| 

PORTARIA Nº 79, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 

8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (art. 129,III/CF); 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato 1.22.002.000147-2017-13, na qual consta notícia de que o senhor JOSÉ NILTON DA 

SILVA necessita ser submetido à uma cirurgia de TIREOIDECTOMIA e que está aproximadamente a seis meses na fila de espera do HOSPITAL DE 

CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria e dos autos da notícia de fato, para 

apuração do fato mencionado (TEMA: 11883 – tratamento médico-hospitalar); 

II - Após os registros de praxe, publique-se. 

Em seguida, conclusos com urgência. 

 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6577| 

RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 4 DE AGOSTO DE 2017 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.22.000169/2016-73 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 1º, caput, 2º, caput, 5°, incisos I, II, III, b e V, e artigo 6°, inciso 

XX, da Lei Complementar 75/93; e 

CONSIDERANDO que a Constituição da República conferiu ao Ministério Público o mister de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; incumbiu-

lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e 

coletivos (artigo 129, III, CR/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição da República assegura especial proteção ao patrimônio público brasileiro, cominando no 

art.37, §4º, sanções de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário à atuação improba 

dos agentes públicos; 

CONSIDERANDO que o presente Inquérito Civil Público, instaurado sob o número 1.22.013.000169/2016-73, apura irregularidades 

na rodovia BR-459, que interliga os municípios de Itajubá e Wenceslau Braz; 

CONSIDERANDO que, segundo a representação, existiriam no citado trecho acentuados desníveis da camada asfáltica em relação 

ao acostamento e ausência de sinalização horizontal e vertical, fato este que estaria colocando em risco a vida e segurança das pessoas; 

CONSIDERANDO que ficou demonstrado no bojo do mencionado IC, atráves do Parecer Técnico nº 12/2017, emitido pela Secretaria 

de Apoio Pericial do MPF, que os serviços e obras de sinalização questionados pelo representante foram efetivamente executados, conforme Ofício nº 

327/2016/GAB/SREMG/DINIT, encaminhado pelo DNIT em 27 de junho de 2016 (f. 30-34); 

CONSIDERANDO, contudo, que o citado parecer concluiu que existem outros elementos construtivos no trecho que comprometem 

a segurança dos usuários da via, tanto condutores de veículos motorizados, como de ciclistas e pedestres; 

RECOMENDA, com caráter preventivo e educativo, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93: 

i – À Prefeitura de Itajubá, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Riera, que providencie a adequação do uso lindeiro da 

Avenida Padre Lourenço Moreira da Costa, coincidente com a BR-459/MG, no que se refere a calçadas e espaços para os pedestres; 

ii – Ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que mantenha a sinalização de obras até a sua conclusão 

definitiva, incluindo-se, aí a adequada e completa sinalização (vertical e horizontal) nas obras de restauração e manutenção das vias, inclusive as travessias 

urbanas; 

iii – A ambos, que estabeleçam um protocolo de conduta conjunta (TAC), no caso específico da Avenida Padre Lourenço Moreira da 

Costa, coincidente com a BR 459/MG, para a gestão da travessia urbana da rodovia, no que tange à manutenção e recuperação do pavimento, incluindo 

a sinalização, a regulamentação do estacionamento, a adequação dos espaços de circulação de pedestres e paradas de ônibus, a proteção dos ciclistas, a 

fiscalização do trânsito e da postura municipal. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente medida cientifica e constitui em mora seus destinatários acerca das providências 

solicitadas, ensejando a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em caso de não atendimento. 

Faz-se, também, impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 

não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes envolvidos, notadamente em relação à responsabilização civil, penal 

e administrativa dos agentes com responsabilidade e competência no objeto. 

PRAZO: As medidas recomendadas deverão ser implementadas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Todavia, no prazo de 

90 (noventa) dias a Prefeitura de Itajubá-MG e o DNIT deverão apresentar ao Ministério Público Federal relatório preliminar das medidas adotadas. A 

não apresentação de referido relatório preliminar será considerada como não atendimento à presente Recomendação, ensejando a adoção das medidas 

cabíveis. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6556| 

DESPACHO DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.013.000012/2014-86 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar suposta irregularidade na execução do Convênio nº 738111/10 (contrato de repasse 

nº 2691.0329298-48/2010 – SICONV 738111), celebrado entre o Ministério do Esporte e o Município de Córrego de Bom Jesus-MG, para a construção 

de uma quadra poliesportiva. 
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Registre-se que a investigação teve início perante o Ministério Público de Minas Gerais, a partir de representação feita pela Câmara 

Municipal de Córrego de Bom Jesus. Os vereadores relataram que o Boletim II de medição da obra, e os pagamentos realizados à empresa vencedora da 

licitação (AJ Vieira Engenharia Ltda) não estariam em conformidade com as obras efetivamente realizadas.  

Compulsando os autos, vê-se que no último despacho (f. 480-verso) este parquet requisitou da CEF (Superintendência Sul de Minas) 

informações atualizadas acerca da execução física e financeira do contrato de repasse, bem como a respectiva prestação de contas. 

Em resposta, a CEF informou que o contrato de repasse nº 2691.0329298-48/2010 teve sua obra concluída com aferição pela CAIXA 
em 13/03/2015. A prestação de contas, por sua vez, foi aprovada pela CAIXA em 22/12/2016 e pelo SIAFI em 26/01/2017. 

Pois bem, após ligeira análise dos autos, o que se nota, após quatro anos de investigação, é que as irregularidades noticiadas não 
restaram comprovadas.  

Todavia, em que pese essa constatação, há uma questão que não restou esclarecida, qual seja: o embargo da obra, pelo Instituto 
Estadual de Florestas, por suposta infração ambiental (f. 165-166).  

No tocante a esta infração (auto de infração nº 103545/2012) o município interpôs recurso administrativo (f. 169-171). Quanto ao 
resultado deste julgamento, a última informação que se tem nos autos é de que o recurso encontrava-se pendente de análise (f. 460).  

Nesse contexto, ainda que se possa supor que o recurso interposto pelo município tenha sido acolhido pelo órgão ambiental, já que a 

obra foi concluída, entendo conveniente que se traga aos autos cópia da decisão que supostamente retirou o embargo à obra da quadra poliesportiva.  

Ante o exposto, determino seja oficiada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Diretoria de Autos de Infração e Controle 

Processual) para que forneça, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia da decisão proferida nos autos do processo administrativo  nº 10050000598/12, referente 

ao recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus em face do auto de infração nº 103.545/12. Instrua-se a 

notificação com cópia de f. 460. 

Sem prejuízo, considerando a existência de diligências pendentes, prorrogue-se o presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano, com 

as formalidades de praxe.  

Retornem os autos conclusos em 40 (quarenta) dias, oportunidade em que será avaliada a possibilidade de arquivamento do feito.  
 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 42212| 

DESPACHO DE 7 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.º 1.22.000.000198/2015-01 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão (artigo 127, caput e artigo 129 da Constituição da República de 1988; artigos 1.° e 2.°, 5.° a 7.°, 38 e 41 da Lei 

Complementar n.° 75/93; e Resolução CSMPF n.° 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.° 106/2010); 

considerando a instauração do inquérito civil em referência, autuado a partir da representação de fls. 03/09, formulada por Rafael 

Vinhal da Costa, noticiando que médicos residentes, nos hospitais de ensino, são submetidos à carga horária de atividades práticas (ou treinamento em 
serviço) exaustivas e degradantes, na ordem de 60 horas semanais; 

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito; 

Determina a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil n.º 1.22.000.000198/2015-01, por mais 01 (um) ano, uma vez 

que se mostra necessária a realização de diligências complementares, procedendo-se aos registros de estilo no sistema informatizado de informações 
processuais (Sistema ÚNICO), efetivando-se as comunicações de praxe e as retificações necessárias na capa dos autos. 

Após, cumpra-se o despacho anexo. 
 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 34965| 

PORTARIA Nº 1.116, DE 6 DE JUNHO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil para a proteção dos direitos constitucionais 
e do patrimônio público, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n°75 de 1993; 

c) Considerando os fatos constantes na Notícia de Fato nº 1.23.000.001419/2017-85, supostas irregularidades cometidas na realização 
da seleção para mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) realizada por meio do Edital de nº 003/2016. 

d) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias. 

Resolve transformar em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento 
administrativo, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, acompanhado do procedimento referenciado, vinculado a 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
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2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

3 – Cumpra-se as providências do despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 6725| 

RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Ref.: IC nº 1.23.001.000225/2009-42 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas 

pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, II, III, “b” e “e”,  IV e V, e artigo 6º, incisos VII, 

XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos 

pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO o Poder de recomendar do Ministério Público, expressamente previsto no inciso IV, parágrafo único do artigo 27 

da Lei nº 8.625/93, assim como o artigo 6º, inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, que assim como o Inquérito Civil e o Compromisso de Ajustamento 

de Conduta constitui em alternativa à jurisdição, para alcance dos objetivos constitucionais com maior eficiência; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis; que tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público 

e social, da moralidade administrativa, e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com a Constituição Federal (artigos 127, caput, e 129, 

incisos III) inclusive zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à política fundiária e de reforma agrária, nos termos da Lei 

Complementar n. 75/93 (artigo 5º, inciso II, “c”); 

CONSIDERANDO que a garantia do desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos 

constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o art. 3º, incisos II, III e IV, da Constituição da República de 

1988; 

CONSIDERANDO que a função social da terra representa valor constitucional galgado ao status de direito fundamental, diante do 

que dispõem o art. 5º, inciso XXIII, e o art. 184, ambos da CRFB/88; 

CONSIDERANDO que a Política de Reforma Agrária, visando a concretizar a função social da propriedade rural, deverá ser 

executada de maneira eficiente, célere e sustentável, evitando-se o agravamento dos conflitos fundiários e das situações de marginalização social dos 

trabalhadores rurais; 

CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA a condução da política de 

redistribuição fundiária no país e a efetivação de todas as medidas administrativas aptas à modificação dos regimes de posse/uso da terra, a fim de permitir 

a moradia, o trabalho e a sobrevivência digna dos homens e mulheres do campo, paralelamente à promoção do desenvolvimento nacional no que diz 

respeito à política agrária; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria da República nos Municípios possui atribuição para fiscalizar e atuar perante as demandas 

que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tendo em vista o que dispõe o artigo 109, I da CRFB/1988 e que eventual 

judicialização da questão deverá ser ajuizada perante o respectivo Juízo Federal; 

CONSIDERANDO que a regularização fundiária de terras federais na Amazônia visa a atingir dois escopos legítimos: promover a 

inclusão social e a justiça agrária, dando amparo a posseiros de boa-fé, que retiram da terra o seu sustento; e aperfeiçoar o controle e a fiscalização do 

desmatamento na Amazônia, ao permitir uma melhor definição dos responsáveis pelas lesões ao meio ambiente nas áreas regularizadas; 

CONSIDERANDO a existência do Inquérito Civil nº 1.23.001.000225/2009-42 destinado a apurar a situação irregular de 

trabalhadores rurais acampados na Fazenda Indiana, que se localiza na reserva legal do Projeto de Assentamento Ararandeua, no município de Goianésia 

do Pará; 

CONSIDERANDO que ocupação irregular da reserva legal do PA Ararandeua ocorrera em razão do próprio INCRA ter alocado o 

grupo de famílias liderado por ANADIR FERNANDES DA SILVA na referida área, inclusive com a promessa de cadastrá-las em outro Projeto de 

Assentamento, fornecimento de alimentação e suporte necessário; 

CONSIDERANDO que, até o momento, não há notícia de que todas as famílias acampadas na Fazenda Indiana foram beneficiadas 

com projeto social de reforma agrária, além de não receberem o suporte necessário do INCRA, sequer as cestas de alimentos; 

CONSIDERANDO a ausência de informações do INCRA diante da requisição das informações às fls. 118 dos presentes autos; 

RESOLVE RECOMENDAR ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA - , sob pena 

de adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, dentre elas o ajuizamento de ações pertinentes, em caso de não acolhimento da recomendação, 

que: 

1. Promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a inclusão em outros Projetos de Assentamentos das famílias que ainda remanescem 

acampadas na Fazenda Indiana, na Reserva Legal do PA Ararandeua (Acampamento Terra Prometida), fornecendo-lhes todo o suporte necessário, 

inclusive com o acesso a créditos federais destinados à agricultura familiar, apoio inicial, construção e moradias e outros recursos congêneres, devendo 

comprovar, por meio de relatório circunstanciado, as medidas adotadas para cumprimento deste item, também a ser enviado a esta unidade no prazo de 

60 (sessenta) dias; 

2. Manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do acatamento ou não da presente recomendação, ficando, desde já, advertido que 

o silêncio será interpretado como não acatamento. 

ADVERTÊNCIA: O não acolhimento desta Recomendação implicará a adoção das medidas necessárias para fazer cessar lesão aos 

direitos e interesses tutelados. 

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se ao recomendado. Cumpra-se. 

 

THAIS ARAUJO RUIZ 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 44552| 

PORTARIA Nº 607, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93 , bem como o contido no Ofício nº 1027/2017/PGJ/PR, resolve 

DESIGNAR 

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 

nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram 

nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE 
DESIGNAÇÃO 

PARA ATENDER 
PERÍODO 

RES-PGJ / 

ATO-CSMP 

CRISTINA CORSO RUARO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

003ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

16 a 25/09/17 
3000/17 

FERNANDA NAGL GARCEZ 

Promotora de Justiça da 03ª PJ da Vara da Infância e Juventude de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

003ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

11 a 15/09/17 
3000/17 

FERNANDA NAGL GARCEZ 

Promotora de Justiça da 03ª PJ da Vara da Infância e Juventude de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Licença Especial 

16/09 a 13/11/17 
4160/17 

CRISTINA CORSO RUARO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Designação 

04 a 06/09/17 

4160/17 e 

4318/17 

CAIO BÉRGAMO ARCANGELO MARQUES 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PARANAGUÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

005ª z.e. de 

PARANAGUÁ 

Férias 

14 a 16/08/17 
4220/17 

MÁRCIA ISABELE LOPES GRAF 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

008ª z.e. de 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Licença Especial 

14/08/17 
4287/17 

JACKSON XAVIER RIBEIRO 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de SÃO MATEUS DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

012ª z.e. de 

SÃO MATEUS DO SUL 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

14/08/17 

4246/17 

MÁRCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA 

Promotor de Justiça da 12ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quandro de Antiguidade Eleitoral) 

014ª PJ de  

PONTA GROSSA 

Afastamento da 

Comarca 

21 a 25/08/17 

Prot. 18386/17 

MARCELO SALOMÃO CZELUSNIAK 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CASTRO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

016ª z.e. de 

CASTRO 

Férias 

06/09/17 e de 16/10 a 

01/11/17 

4336/17 

ARTHUR JONAS MENDONÇA E ARAÚJO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

017ª z.e. de 

TIBAGI 

Férias 

27/09 a 11/10/17 
3000/17 

THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO 

Promotora Substituta da 70ª Seção Judiciária de JAGUARIAÍVA 

018ª z.e. de 

JAGUARIAÍVA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

18/08/17 

4378/17 

NATHÁLIA GALVÃO ARRUDA TORRES 

Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciária de IBAITI 

019ª z.e. de 

TOMAZINA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

18/08/17 

4464/17 

CAROLINA NISHI COELHO 

Promotora Substituta da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

020ª z.e. de 

WENCESLAU BRAZ 

Férias 

18/08 a 01/09/17 
4402/17 

ANDERSON OSÓRIO RESENDE 

Promotor de Justiça da 019ª z.e. de TOMAZINA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

021ª z.e. de 

SIQUEIRA CAMPOS 

Férias 

11/08/17 
4202/17 

BRUNO FERNANDES FERREIRA 

Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES 

023ª z.e. de 

RIBEIRÃO CLARO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

16 a 20/08/17 

4419/17 

THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO 

Promotora Substituta da 70ª Seção Judiciária de JAGUARIAÍVA 

027ª z.e. de 

PIRAÍ DO SUL 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

04/08/17 

4214/17 

MARINA ZILBERKNOP MENDES 029ª z.e. de Licença Gala 4410/17 
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Promotora Substituta da 33ª Seção Judiciária de IRATI IMBITUVA 15 a 22/08/17 

EDUARDO GARCIA BRANCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

032ª z.e. de 

PALMAS 

Férias 

11 a 25/09/17 
3000/17 

DANILO CARDOSO DECCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PITANGA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

038ª z.e. de 

PITANGA 

Férias 

11 a 22/09/17 
4278/17 

EDUARDO DINIZ NETO 

Promotor de Justiça da 13ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

042ª z.e. de 

LONDRINA 

Licença Especial 

18/08/17 
4327/17 

ALAN BOLZAN WITCZAK 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de BOCAIÚVA DO 

SUL 

048ª z.e. de 

BOCAIÚVA DO SUL 

Férias 

04 a 15/09/17 
3000/17 

JOSILMAR DE SOUZA OLIVEIRA 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de ARAUCÁRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

050ª z.e. de 

ARAUCÁRIA 

Licença Especial 

31/08 a 01/09/17 
4352/17 

ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MANDAGUARI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

060ª z.e. de 

MANDAGUARI 

Licença Especial 

14 a 18/08/17 
4286/17 

CAMILLE MARQUES DIB CRIPPA 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de FRANCISCO BELTRÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

069ª z.e. de 

FRANCISCO BELTRÃO 

Férias 

10 e 11/08/17 
4226/17 

CAMILLE MARQUES DIB CRIPPA 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de FRANCISCO BELTRÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

069ª z.e. de 

FRANCISCO BELTRÃO 

Licença Maternidade 

08 a 22/09/17 
1707/17 

LUÍS FERNANDO FEITOSA 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de JANDAIA DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

070ª z.e. de 

JANDAIA DO SUL 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

15/08/17 

4345/17 

MARIANA VEIGA CAIRES 

Promotora de Justiça da 173ª z.e. de TERRA BOA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Designação 

18 a 20/08/17 
4428/17 

LEANDRO SURIANI DA SILVA 

Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Designação 

21/08 até novo titulat 
4428/17 

RAFAEL FABRIS 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

077ª z.e. de 

BELA VISTA DO PARAÍSO 

Férias 

18/09 a 02/10/17 
3660/17 

LETÍCIA ALVES 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de IBAITI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte o Of. 942/17) 

079ª z.e. de 

IBAITI 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

21 a 27/07/17 

3925/17 

LETÍCIA ALVES 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de IBAITI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

079ª z.e. de 

IBAITI 

Ausência da Comarca 

de 05 a 21/10/17 
3269/17 

RAFAEL FABRIS 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

07ª z.e. de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

Férias 

28/08 a 06/09/17 
4395/17 

THIAGO OLIVEIRA IBLER 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de  

LOANDA 

094ª z.e. de 

SANTA ISABEL DO IVAÍ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

28/08/17 

4222/17 

THIAGO OLIVEIRA IBLER 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

096ª z.e. de 

NOVA LONDRINA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

14/08/17 

4190/17 

LUIS CESAR SOARES BOLDRIN JUNIOR 

Promotor de Justiça da 108ª z.e. de NOVA FÁTIMA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

099ª z.e. de 

CONGONHINHAS 

Licença Especial 

07/08/17 
4205/17 

GILVANA MASTRANDEA DE SOUZA 

Promotora Substituta da 64ª Seção judiciária de DOIS VIZINHOS 

101ª z.e. de 

CORONEL VIVIDA 

Férias 

04 a 11/09/17 
4276/17 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 

Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ 

102ª z.e. de 

MANDAGUAÇU 

Férias 

18/09 a 02/10/17 
3000/17 

LAIS GOULART MULLER 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 

106ª z.e. de 

CÂNDIDO DE ABREU 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

21/08/17 

4445/17 

ALIANA CIRINO SIMON FABRÍCIO DE MELO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de ASSIS CHATEAUBRIAND 

113ª z.e. de 

ASSIS CHATEAUBRIAND 

Férias 

19 a 29/09/17 
3660/17 
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(Conforme quadro de Antiguidade Eleitoral) 

HELENA GHENOV POMERANIEC 

Promotora Substituta da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

114ª z.e. de 

MEDIANEIRA 

Designação 

07/08/17 
4255/17 

MAIRA MARDEGAN GALIANO HUMPHREYS 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

122ª z.e. de 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

Férias 

28/08/17 
4406/17 

FRANCISCO DE CARVALHO NETO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de 

PALOTINA 

Férias 

14 a 22/08/17 
4261/17 

RAFAEL GUERRA ACOSTA 

Promotor Substituto da 20ª Seção Judiciária de ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

124ª z.e. de 

PALOTINA 

Férias 

23/08/17 
4261/17 

CARLOS FREDERICO DOS GUARANYS ESCOCARD 

Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária de CORBÉLIA 

126ª z.e. de 

CORBÉLIA 

Fárias 

29/08/17 
4299/17 

TALES ALVES PARANAHIBA 

Promotor Substituto da 27ª Seção Judiciária de CRUZEIRO DO 

OESTE 

(Alterando em parte a Portaria nº 526/17-PRE) 

127ª z.e. de 

CIDADE GAÚCHA 

Férias 

14 e 15/07/17 

3000/17 e 

3448/17 

TALES ALVES PARANAHIBA 

Promotor Substituto da 27ª Seção Judiciária de CRUZEIRO DO 

OESTE 

127ª z.e. de 

CIDADE GAÚCHA 

Férias 

18 a 29/09/17 
3000/17 

FRANCISCO DE CARVALHO NETO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

128ª z.e. de 

ALTO PIQUIRI 

Designação 

10 e 11/08/17 
4300/17 

RAFAEL GUERRA ACOSTA 

Promotor Substituto da 20ª Seção Judiciária de ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

128ª z.e. de 

ALTO PIQUIRI 

Designação 

12/08/17 até novo 

titular 

4282/17 

MARCUS VINÍCIUS FERRAZ HOMEM XAVIER 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON 

(Alterando em parte o Of. nº 942/17) 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Designação 

11/08/17 
4266/17 

MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

138ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Férias 

01 a 15/09/17 
3000/17 

MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte o Of. 942/17) 

138ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Licença Especial 

15 a 18/08/17 
3912/17 

MARCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

ProMotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte o Of. 942/17) 

138ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Férias 

01 a 14/08/17 
3000/17 

SILVIA LEME CORREA 

Promotora de Justiça da 06ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

142ª z.e. de 

UMUARAMA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

31/07 a 13/08/17 

4163/17 

CARLOS ROBERTO MORENO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

142ª z.e. de 

UMUARAMA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

14/08/17 

4163/17 

SILVIA LEME CORREA 

Promotora da Justiça da 06ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

142ª z.e. de 

UMUARAMA 

Férias 

27/09 a 11/10/17 
3000/17 

ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA 

(Promotor de Justiça da 05ª PJ de UNIÃO DA VITÓRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

153ª z.e. de 

UNIÃO DA VITÓRIA 

Licença Maternidade 

10/09 a 19/12/17 

3476/17 e 

3635/17 

ADRIANO ZAMPIERI CALVO 

Promotor de Justiça da 17ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

154ª z.e. de 

MARINGÁ 

Férias 

17/08/17 
4309/17 

CAROLINA NISHI COELHO 

Promotora Substituta da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

164ª z.e. de 

ARAPOTI 

Férias 

31/08 a 29/09/17 
4453/17 

LEANDRO SURIANI DA SILVA  

Promotor Substituto da 26ª Seção judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

166ª z.e. de 

CATANDUVAS 

Férias 

17/08/17 
4357/17 

ARTHUR JONAS MENDONÇA E ARAÚJO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

167ª z.e. de ORTIGUEIRA 
Férias 

18/09 a 02/10/17 
3660/17 
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NEWTON BRAGA DE SAMPAIO JUNIOR 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de ALMIRANTE TAMANDARÉ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

171ª z.e. de 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

16/08/17 

4398/17 

CRISTINA CORSO RUARO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

174ª z.e. de 

CURITIBA 

Licença Especial 

30/10 a 01/11/17 

4125/17 e 

4334/17 

ANA PAULA TOMASI SERRANO 

Promotora de Justiça da Vara da Corregedoria dos Presídios de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

174ª z.e. de 

CURITIBA 

Licença Especial 

18 a 22/09/17 
3000/17 

EDUARDO AUGUSTO CABRINI 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de APUCARANA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

179ª z.e. de 

APUCARANA 

Férias 

16 a 25/09/17 
3000/17 

JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ 

Promotor de Justiça da 06ª PJ de APUCARANA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

179ª z.e. de 

APUCARANA 

Férias 

11 a 15/09/17 
3000/17 

MARCOS JOSÉ PORTO SOARES 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de CAMPO MOURÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

183ª z.e. de 

CAMPO MOURÃO 

Férias 

10 e 11/08/17 
4288/17 

SILVIA TESSARI FREIRE 

Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

184ª z.e. de 

CASCAVEL 

Licença Especial 

04 a 06/09/17 
4372/17 

SUZANE MARIA CARVALHO DE PRADO 

Promotora de Justiça da 9ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

197ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Designação 

13/07/17 
3580/17 

MÁRCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA 

Promotor de Justiça da 12ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

197ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Afastamento da 

Comarca 

15 a 17/08/17 

4320/17 

SUZANE MARIA CARVALHO DO PRADO 

Promotora de Justiça da 09ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

197ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Férias 

09 a 11/10/17 
3000/17 

MÁRCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA 

Promotor de Justiça da 12ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quandro de Antiguidade Eleitoral) 

197ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Férias 

27/09 a 08/10/17 
3000/17 

JOSÉ CARLOS MENDES FILHO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte o Of. 942/17) 

201ª z.e. de 

TOLEDO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

07 a 11/08/17 

4236/17 

JOSÉ CARLOS MENDES JUNIOR 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

201ª z.e. de 

TOLEDO 

Licença Especial 

17 e 08/08/17 
4341/17 

CARLOS ROBERTO MORENO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

202ª z.e. de 

UMUARAMA 

Licença Especial 

04 a 18/09/17 
4459/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 44553| 

PORTARIA Nº 608, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1026/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

o(s) Promotor(es) de Justiça abaixo relacionado(s) para exercerem função de Promotores Eleitorais Titulares, haja vista o término do 

prazo de dois anos dos Promotores Eleitorais das respectivas Comarcas no mês de Agosto-Setembro/2017, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e 

Lei Federal nº 8625/93, considerando que os respectivos agentes ministeriais não se encontram nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução 

Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12 e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

COMARCA Z.E. PROMOTORES DE JUSTIÇA 

PRAZO DE 02 ANOS, 

ININTERRUPTOS, A PARTIR 

DE 

PARANAVAÍ 138ª 
SUSY MARA DE OLIVEIRA 

(Retificando em parte a Portaria nº 556/2017-PRE) 
10/08/17 

FRANCISCO BELTRÃO 069ª MARIA FERNANDA MARINELLI SALVADORI BELENTANI 08/09/17 
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CURITIBA 001ª DANUZA NADAL 09/09/17 

UNIÃO DA VITÓRIA 153ª JULIANA MITSUE BOTOMÉ 10/09/17 

FOZ DO IGUAÇU 205ª ANDRÉ GUSTAVO DE CASTRO RIBEIRO 13/09/17 

CURITIBA 002ª DICESAR AUGUSTO KREPSKY 16/09/17 

MARINGÁ 193ª ADRIANO ZAMPIERI CALVO 23/09/17 

FOZ DO IGUAÇU 147ª MARIA JULIA BERRIEL SOARES RUIZ 26/09/17 

PALOTINA 124ª FRANCISCO DE CARVALHO NETO 26/09/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 44558| 

PORTARIA Nº 609, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1025/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de atuarem como Promotores Eleitorais Titulares pelo prazo máximo de dois 

anos, ininterruptos, em razão de movimentação na carreira (art. 10, VI, cc. Arts. 61 a 63 da Lei 8.625/93), conforme Sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público, nos termos da Lei Complementar 75/93 e Lei Federal 8625/93, o qual não se encontra nas situações previstas no §1º, art. 2º, da 
Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informou não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

ATO 

CSMP 
PROMOTORES DE JUSTIÇA COMARCAS Z.E. A PARTIR DE 

418/17 
DAYANE SANTOS OLIVEIRA DE FARIA 

(Alterando em parte a Portaria nº 525/17-PRE) 
CÂNDIDO DE ABREU 106ª 23/06/17 

487/17 MARIANA VEIGA CAIRES TERRA BOA 173ª 07/08/17 

116/17 DANIEL EULÁLIO CARAM FARAH 
MAL. CÂNDIDO 

RONDON 
121ª 09/08/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4603| 

PORTARIA Nº 22, DE 23 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº  1.26.000.002982/2016-88. Instaura procedimento 

para apurar notícia de irregularidade no âmbito do IFPE, Campus Ipojuca, no 

tocante à designação de professores sem conhecimento específico para 

ministrarem disciplina de “noções em direito”, no curso de Técnico em Segurança 

do Trabalho, em detrimento de candidatos aprovados em certame público 

realizado pela instituição de ensino. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público 
e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

Considerando o teor do art. 4º, VI, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação 
conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002982/2016-88, em inquérito civil vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, com o objetivo de “apurar notícia de irregularidade no âmbito do IFPE, Campus Ipojuca, no tocante à designação de professores 

sem conhecimento específico para ministrarem disciplina de “noções em direito”, no curso de Técnico em Segurança do Trabalho, em detrimento de 

candidatos aprovados em certame público realizado pela instituição de ensino”. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico desta PRM que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a 

acompanham e o registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais 

comunicações de praxe. 
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A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o Setor Jurídico 

anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete realize o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano, a contar da data de vencimento para conclusão do presente inquérito civil. 

 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 3362| 

PORTARIA Nº 34, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

Notícia de Fato n.º 1.26.001.000580/2016-39 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 

75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio público e social e da probidade administrativa, dentre outros; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados a partir de representação sigilosa, dando conta de possíveis 
irregularidades na cessão da servidora Patrícia Andrade Sousa, lotada no campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano em Ouricuri/PE; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 
Público Federal, em razão de afetar órgão público federal; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar a prática de improbidade administrativa em razão do recebimento de remuneração 

sem a prestação de serviços, de falsidade ideológica e de omissão na aplicação de penalidades em processo administrativo; atribuídas preliminarmente a 

Patrícia Andrade Sousa, Aline Gonçalves Pinheiro, Mabele de Jesus Santos e Jean Carlos Coelho de Alencar. 

Após os registros de praxe, publique-se, reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos, e comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos 
arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e dos arts. 6º e 16 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF. 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste 1º Ofício, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos autos os 

documentos produzidos pelo presidente do feito ou por sua determinação, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que houver o 

cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata apreciação 

do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado nos autos, datado de 02 de maio de 2017. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4610| 

PORTARIA Nº 50, DE 23 DE AGOSTO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.26.008.000005/2015-57. Instaura procedimento para apurar 

possível ato de improbidade administrativa, praticado pelo Prefeito do Município 

de Palmares/PE no período de 2013 a 2016, Sr. João Bezerra Cavalcanti Filho, 

consistente em irregularidades nos descontos efetuados nos vencimentos dos 

servidores públicos da referida municipalidade, destinados ao pagamento de 

empréstimos consignados efetuados junto a Caixa Econômica Federal. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público 

e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

Considerando o teor do art. 4º, VI, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação 

conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Resolve converter a Notícia de Fato nº 1.26.008.000005/2017-57, em inquérito civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

com o objetivo de “apurar possível ato de improbidade administrativa, praticado pelo Prefeito do Município de Palmares/PE no período de 2013 a 2016, 

Sr. João Bezerra Cavalcanti Filho, consistente em irregularidades nos descontos efetuados nos vencimentos dos servidores públicos da referida 

municipalidade, destinados ao pagamento de empréstimos consignados efetuados junto a Caixa Econômica Federal”. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Com vistas à instrução do procedimento, DETERMINO: 
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i) Oficie-se ao ex-gestor do município de Palmares/PE, o senhor João Bezerra Cavalcanti Filho, a fim de que se manifeste acerca do 

objeto da representação, notadamente quanto as irregularidades nos descontos efetuados nos vencimentos dos servidores públicos da referida 

municipalidade, destinados ao pagamento de empréstimos consignados, no período compreendido entre 2013 a 2016. Instrua-se o expediente com cópia 

das fls. 04/09. 

ii) Oficie-se à Caixa Econômica Federal, a fim de que preste informações acerca dos descontos efetuados nos vencimentos dos 

servidores públicos do município de Palmares/PE, destinados ao pagamento de empréstimos consignados, no período compreendido entre 2013 e 2016, 

devendo posicionar-se em face do atual montante apurado a título de débito imputado pela CEF àquela edilidade. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o Setor Jurídico 

anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete realize o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano, a contar da data de vencimento para conclusão do presente inquérito civil. 

 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 34217| 

PORTARIA Nº 161, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos direitos sociais e de outros interesses 

difusos e coletivos relativos a atos administrativos em geral; 

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

Considerando a necessidade de aprofundamento das providências instrutórias relativas ao Procedimento nº. 1.26.000.000389/2017-

88; 

RESOLVE converter os autos extrajudiciais acima em inquérito civil, determinando: 

a) registro e autuação da presente portaria juntamente aos autos do procedimento preparatório, mantida a numeração original, 

assinalando como objeto do Inquérito Civil: “Apurar invasão, por um grupo denominado MLP, a uma área de terra pertencente à União, às margens da 

BR 408, em São Lourenço da Mata/PE.”. 

b) remessa de cópia da presente portaria à 1ª CCR, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua 

publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

Como providência instrutória, cumpra-se conforme despacho nos autos. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível 

(Diciv) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete 

realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 18293| 

PORTARIA Nº 146, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições legais, e 

Considerando o Ofício PGJ nº 1202/2017, por meio do qual o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a proximidade 

do término da investidura do Promotor de Justiça Silas Sereno Lopes no exercício das atribuições eleitorais na 6ª Zona Eleitoral – Barras, e em observância 

ao disposto no art. 1º, inciso III, da Resolução CNMP nº 30/2008, fez a indicação do membro do Ministério Público relacionado no expediente para o 
exercício das funções eleitorais na Zona Eleitoral especificada, durante o biênio 2017-2019; 

Considerando que, nos termos do art. 1º, I, da Resolução CNMP nº 30/2008, a designação de membros do Ministério Público de 

primeiro grau para exercer função eleitoral perante a Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base 

em indicação do Chefe do Ministério Público local; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA e SILVA para exercer as funções eleitorais na 

6ª Zona Eleitoral – Barras, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 4 de setembro de 2017. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 65586| 

PORTARIA Nº 1.182, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017 
 

Consigna a licença médica da Procuradora da República SOLANGE MARIA 

BRAGA no período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2017. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a licença  

médica da Procuradora da República SOLANGE MARIA BRAGA no período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2017, resolve: 
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Art. 1º Excluir a Procuradora da República SOLANGE MARIA BRAGA da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são 

vinculados no período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 65594| 

PORTARIA Nº 1.185, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre licença-prêmio da Procuradora da República MARINA 

FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES no período de 11 a 15 de setembro 

de 2017. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES usufruirá licença-prêmio no 

período de 11 a 15 de setembro de 2017, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES no período de 11 a 15 de 

setembro de 2017 da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 65661| 

PORTARIA Nº 1.188, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

Consigna prorrogação da licença médica do Procurador da República VINÍCIUS 

PANETTO DO NASCIMENTO até 10 de setembro de 2017. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a 
prorrogação da licença médica do Procurador da República VINÍCIUS PANETTO DO NASCIMENTO até 10 de setembro de 2017, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República VINÍCIUS PANETTO DO NASCIMENTO da distribuição de todos os feitos e audiências 
que lhe são vinculados no período de 01 a 10 de setembro de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 9635| 

PORTARIA Nº 23, DE 7 DE AGOSTO DE 2017  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Julio José Araujo Junior, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 
da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 

sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos;  

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, 

a defesa do consumidor;  

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 
defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas;  

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício de Tutela Cível e Criminal sobre os procedimentos relativos a matérias afetas à 3ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que cumpre à ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, criada pela Lei Geral de Telecomunicações 
(Lei nº 9.472/1997), os poderes de outorga, regulamentação e fiscalização sobre os serviços de telecomunicações no Brasil; 

CONSIDERANDO que o serviço de provimento de internet banda larga é abrangido pelo conceito de Serviço de Comunicação 

Multimídia (SCM) regulamentado pela Resolução ANATEL nº 614, de 28 de maio de 2013, a qual em seu art. 3º conceitua que o SCM é um serviço fixo 

de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de 

transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet aos assinantes, utilizando quaisquer 
meios, dentro de uma Área de Prestação de Serviço; 

CONSIDERANDO que a ANATEL regulamentou a gestão da qualidade do SCM por meio da Resolução nº 574 de 28 outubro de 

2011, estabelecendo como parâmetro exigido a partir de novembro de 2014 uma taxa de transmissão instantânea (download e upload) de no mínimo 40% 

da taxa de transmissão máxima (velocidade) contratada pelo assinante/consumidor;  
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CONSIDERANDO o que consta da Notícia de Fato nº 1.30.010.000331/2017-92, na qual Marco Antonio Marchi relata a má prestação 

do serviço de internet banda larga pelas empresas prestadoras (Oi/Velox, NET, VIVO, etc) atuantes em Volta Redonda-RJ, doravante pela intensidade 

de transmissão de dados (velocidade de download e upload) muito abaixo da velocidade contratada, o que também indica suposta omissão da ANATEL 

no que concerne aos deveres regulatórios/fiscalizatórios;  

RESOLVE, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, bem como arts. 6º, VII, alínea “b” e 7º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a seguinte ementa:  

“CONSUMIDOR. Telecomunicações. Notícia de má prestação de serviço de banda larga pelas empresas prestadoras em Volta 
Redonda. Velocidade entregue inferior à velocidade contratada. Eventual omissão da ANATEL” 

Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O arquivamento de cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 
pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 

II – O encaminhamento, por meio eletrônico, de informação ao órgão superior de revisão, sobre a instauração deste Inquérito Civil 

Público, com cópia desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, solicitando a respectiva 
publicação; 

III – A expedição de ofício à ANATEL, solicitando que preste informações acerca de quais empresas estão autorizadas a prestar o 

serviço de banda larga fixa em Volta Redonda-RJ; como procede em relação às reclamações dos consumidores do mencionado município que se queixam 

da baixa velocidade da internet banda larga prestada pelas empresas provedoras em comparação com a contratada, informando o quantitativo destas 

reclamações no interregno entre 31 de julho de 2016 e 31 de julho de 2017, bem como reportando quais medidas fiscalizatórias, preventivas e 

sancionatórias foram empreendidas no aludido período, encaminhando cópias de eventuais autos de infração lavrados e procedimentos apuratórios 
instaurados ou finalizados; 

IV – A expedição de ofício ao PROCON de Volta Redonda, solicitando que informe o quantitativo de reclamações realizadas por 

consumidores a respeito da má prestação do serviço de internet banda larga fixa no município entre 31 de julho de 2016 e 31 de julho de 2017, 

especificamente no que concerne a diferença entre a intensidade de transmissão de dados (velocidade de download e upload) prestada muito abaixo da 
velocidade contratada pelos consumidores, destacando quais empresas foram denunciadas; 

V – O prazo para resposta em 15 (quinze) dias. 

 

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 6994| 

PORTARIA Nº 41, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

Interessados: APA-Petrópolis, Reserva Biológica do Tinguá, Reserva Biológica 

de Araras. Ementa: “INQUÉRITO CIVIL - MEIO AMBIENTE -  Representação 

nº 201-MA/2017, oriunda do MP/RJ, com promoção de declínio de atribuição, 

noticiando construção irregular de chalés no corredor que liga a Reserva do 

Tinguá à Reserva de Araras, no Bairro Rocio, Petrópolis/RJ. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 129, III, da Constituição Federal e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93,   

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

CONSIDERANDO a notícia versando sobre construção irregular de chalés no corredor que liga a Reserva do Tinguá à Reserva de 
Araras, no Bairro Rocio, Petrópolis/RJ, 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para acompanhar os fatos noticiados, determinando, desde logo, a adoção das 

providências seguintes: 

1. autue-se a presente Portaria; 

2. comunique-se à 4ª CCR; 

3. expeça-se ofício à Rebio Tinguá,  com cópia desta Portaria/IC e da Representação para que realize vistoria no local e envie, no 
prazo de 30 (trinta) dias, relatório com as seguintes informações: 

a) descrição detalhada do local, indicando as coordenadas respectivas; 

b) se a área está inserida nos limites geográficos de alguma unidade de conservação, devendo informar qual(is), em caso positivo, 
bem como o zoneamento do local; 

c) se houve a constatação de danos ao meio ambiente. Em caso positivo: 

c.1) descrever pormenorizadamente os eventuais danos, indicando sua extensão; 

c.2) se esses danos ocorreram em área de preservação permanente; 

c.3) se é possível a recomposição ou reparação do meio ambiente. Em caso positivo, indicar a forma recomendável; 
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c.4) apontar quais os riscos existentes caso não seja realizada a recomposição ambiental adequada; 

d) indicar as medidas mitigadoras e compensatórias adequadas, se for o caso; 

e) outras informações que julgar pertinentes. 

Após cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para deliberações. 
 

CHARLES STEVAN DA MOTA PESSOA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 9168| 

PORTARIA Nº 57, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000775/2016-87. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de apuração da ausência de prestação de contas da Unidade Executora/ Uex 

Associação de apoio do CIEP 170 Gregório Bezerra, referente ao PDDE e PDDE Educação Integral, no exercício de 2012, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000775/2016-87 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 

“PATRIMÔNIO PÚBLICO/ EDUCAÇÃO – apurar a ausência de prestação de contas da Unidade Executora/ Uex Associação de apoio do CIEP 170 

Gregório Bezerra, referente ao PDDE e PDDE Educação Integral, no exercício de 2012 ”. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

CAROLINA BONFADINI DE SÁ 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 65707| 

ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 201, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref. Inquérito Civil nº 1.30.001.004333/2016-89 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, com fulcro na Lei Complementar nº 75/93, regulamentada pela Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
CONSIDERANDO o item 1 do Despacho nº 4178/2017 (fl. 37) dos autos deste Inquérito Civil nº 1.30.001.004333/2016-89, 

RESOLVE retificar a ementa constante da Portaria nº 201/2017-PR-RJ-RFSM, publicada na página 66 do DMPF-e - 

EXTRAJUDICIAL de 10/05/2017, para que passe a constar no rosto dos autos, bem como no sistema informatizado desta Procuradoria da República – 

SISTEMA ÚNICO, as seguintes informações:  

“Apurar a construção e instalação irregular de restaurante na Serra de Grumari, a partir de suposto desmatamento ilegal, em área de 

preservação ambiental. Restaurante Point de Grumari, Estrada do Grumari, 2710, Barra de Guaratiba, no interior do Parque Estadual da Pedra Branca, 

obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário sem licença ambiental, com supressão de vegetação”. 

Comunique-se à e. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 22828| 

PORTARIA Nº 31, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, “a” e “d”, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial; 

Resolve converter o Procedimento Preparatório n. 1.28.000.000185/2017-72 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento 

ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apurar suposta irregularidade no Edital n° 01/2017-DG/CNAT, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, que deflagrou processo seletivo simplificado para seleção de 

professor substituto, consubstanciada na previsão de pontuação na prova de títulos para candidatos que têm anterior experiência no magistério na área da 
matéria/disciplina objeto do certame em “Instituição Federal de Educação Tecnológica”. 

SUPOSTO RESPONSÁVEL: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sigiloso. 
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Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, ainda, seja comunicada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a respeito do presente ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 22697| 

DESPACHO DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.28.000.000174/2017-92  

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de informações encaminhadas pelo Parquet estadual, dando conta de 

irregularidades na ocupação dos imóveis do Loteamento Monte Santo, em São José do Campestre/RN, no contexto do Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Tais irregularidades foram identificadas pelo próprio Município, em parceria com a Companhia Estadual de Habitação – CEHAB/RN. 

Sendo assim, determino: 

Oficie-se à Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, questionando se ainda persiste as ocupações irregulares 

originariamente narradas, recomendando, em caso positivo, que sejam adotadas pela Assessoria Jurídica Municipal as providências judiciais cabíveis 

para reaver os imóveis indevidamente habitados, enviando periodicamente informações sobre o andamento da ação para o acompanhamento deste Órgão 

Ministerial. Por outro lado, caso já tenham sido solucionadas as questões que deram início a este feito investigatório, que seja encaminhada a respectiva 
documentação comprobatória. 

Antes, porém, considerando o vencimento do prazo de finalização do presente Procedimento Preparatório, e diante da necessidade de 

realizar diligências complementares, com fundamento nos arts. 4º, II, c/c 5º, da Resolução n. 87/2010–CSMPF, determino a conversão do Procedimento 

Preparatório em Inquérito Civil. 

 

RODRIGO TELLES DE SOUZA 

Procurador da República 

Titular do 3º Ofício (Em substituição no 4º Ofício) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 9261| 

PORTARIA Nº 106, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e de zelar pelo efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 4º, e a Lei nº 8.429/92 coíbem com vigor 

a prática de atos de improbidade administrativa, pelas suas consequências deletérias à sociedade como um todo, atribuindo ao Ministério Público as 

tarefas de identificar e responsabilizar os agentes ímprobos; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos em geral, no exercício de seu ofício, têm o dever de atender, dentre outros, aos princípios 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, com assento no art. 37, caput, da Carta Política de 1988, não podendo 

deles se distanciar;  

CONSIDERANDO que, em especial, os servidores públicos civis da  da União, das autarquias e das fundações públicas federais estão 

obrigados pela Lei nº 8.112/90 a, na forma do art. 116, exercerem com zelo e dedicação as atribuições do cargo (inc. I), serem leais às instituições a que 

servirem (inc. II), observarem as normas legais e regulamentares (inc. III), cumprirem as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais (inc. 

IV), levarem as irregularidades de que tiverem ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior (inc. VI), manterem conduta compatível 

com a moralidade administrativa (inc. IX) e serem assíduos e pontuais ao serviço (inc. X), sendo-lhes vedado, consoante art. 117 do mesmo Estatuto, 

entre outras condutas, ausentarem-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato (inc. I), valerem-se do cargo para lograr 

proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública (inc. IX) e procederem de forma desidiosa (inc. XV); 

CONSIDERANDO que a inobservância desses princípios e deveres, assim como o uso da esfera pública em benefício próprio ou de 

outrem, com o auferimento de vantagens indevidas em razão do posto, e, ainda, a causação de dano ao erário configuram atos de improbidade 

administrativa e recebem sancionamento pela Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de eventual persecução criminal concomitante; 

CONSIDERANDO que aportaram, nesta Procuradoria da República, Representações, reunidas e tombadas sob o nº 

1.29.008.000389/2016-15, noticiando suposta conduta ímproba de Professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal 

de Santa Maria (fls. 3/8 e 29/41), que, além das diversas faltas injustificadas ao serviço e da indolência em sala de aula, teria em seu histórico variadas 

altercações com seus pares e membros do corpo discente, comprometendo a qualidade do ensino naquele Educandário; 

CONSIDERANDO que, instada a se pronunciar em duas oportunidades (fls. 18 e Anexo I e 42/85), a Instituição de Ensino trouxe 

vasta documentação, minudenciando a situação funcional da investigada e as providências adotadas pelo seu Departamento de lotação e órgãos 

correicionais para a devida apuração dos fatos a ela irrogados, a incluírem descontos financeiros pelas faltas injustificadas (fls. 45/49v) e a deflagração 
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de 2 (dois) expedientes internos: (a) o Processo Administrativo nº 23081.010084/2013-65, vocacionado à averiguação de faltas disciplinares da docente 

desde 2013, que, em 22/2/2017, encontrava-se em fase final de elaboração do Relatório (fls. 18 e 43 do Volume Principal; fls. 428/429 do Anexo I); e, 

mais recentemente, (b) o Processo Administrativo nº 23081.035541/2016-77 (fls. 84/85), dedicado a investigar precisamente a notícia de não consolidação 

das notas no SIE pela docente no primeiro semestre de 2016; 

CONSIDERANDO que, em seu mais recente pronunciamento, também noticiou a aposentadoria por invalidez da catedrática, com 

proventos proporcionais, consoante Portaria nº 80.988, de 8/9/2016, exarada a partir do Processo Administrativo nº 23081.031156/2016-51, cuja íntegra 

se fez acompanhar à manifestação (fls. 50/83); 

CONSIDERANDO que a aposentadoria superveniente da servidora não obsta a sua submissão aos rigores da Lei nº 8.429/92, pelos 

atos ímprobos cometidos durante a atividade, no exercício da função de Professora do Magistério Superior da UFSM, podendo inclusive se lhe aplicar, 

após o devido processo legal, a pena de cassação dessa aposentadoria (STJ, MS 201303149708, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJE 11/03/2014); 

CONSIDERANDO que o pleno dimensionamento das imputações vertidas em face da Representada e o balizamento de suas eventuais 

responsabilidades passa pelo conhecimento do inteiro teor do Processo Administrativo nº 23081.035541/2016-77 e dos desdobramentos do Processo 

Administrativo nº 23081.010084/2013-65 a partir de fevereiro/2017, ainda não alcançados ao Parquet; 

CONSIDERANDO que, entretanto, expirou o prazo para tramitação do apuratório nº 1.29.008.000389/2016-15, na forma do art. 4º, 

§ 1º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 6º, da Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP nº 23/2007; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, § 7º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, vinculado à 5ª Câmara de Comissão e Revisão – 5ª CCR/MPF, tendo por objeto “apurar a possível prática de atos de improbidade 

administrativa por professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Santa Maria, especialmente tendo em vista 

não comparecimento para ministrar aulas”; 

Para tanto, deverão ser providenciados: 

(1) o registro e a autuação da presente Portaria; 

(2) a remessa de cópia da Portaria à 5ª CCR/MPF, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, solicitando-se-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(3) a publicação de cópia da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(4) a fixação da Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Unidade Ministerial no Município de 

Santa Maria/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inc. VI, e no art. 7º, § 2º, incs. I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

(5) ainda, dando-se prosseguimento às perscrutações, a expedição de ofício à UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – 

UFSM, com cópia desta Portaria de Instauração1 e da íntegra do expediente, solicitando-se-lhe que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento da missiva: 

(a) informe pormenorizada e circunstanciadamente qual o estágio e os desdobramentos do Processo Administrativo nº 

23081.010084/2013-65, que, em 22/2/2017, encontrava-se em fase final de elaboração do Relatório (fls. 18 e 43 do Volume Principal; fls. 428/429 do 

Anexo I), remetendo, em meio digital, a íntegra atualizada do apuratório; 

(b) informe pormenorizada e circunstanciadamente qual o estágio e os desdobramentos do Processo Administrativo nº 

23081.035541/2016-77 (fls. 84/85), dedicado a investigar precisamente a notícia de não consolidação de notas no SIE por docente do Departamento de 

Letras Estrangeiras Modernas no primeiro semestre de 2016, remetendo, em meio digital, a íntegra atualizada do apuratório. 

 

BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 39913| 

PORTARIA Nº 191, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Instaura o Inquérito Civil Público nº1.29.000.000235/2017-84 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nas disposições constitucionais e legais, em especial, as previstas no caput 

do artigo 127 e inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o rol de atribuições elencadas na Lei Complementar 

nº 75/93, e 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.000235/2017-84, 

instaurado a fim de apurar possível irregularidade na seleção para o curso de pós-graduação em Gestão Empresarial no IFRS, objeto do Edital n.º 67/2016; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º, I, h, da Lei Complementar nº 

75/93), bem como a defesa do patrimônio público e social (art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 

compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

Resolve o Ministério Público Federal converter, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, o presente 

procedimento em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de ""apurar possível irregularidade no Processo de Seleção para o Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Gestão Empresarial no Instituto Federal do Rio Grande do  Sul - IFRS - Campus Porto Alegre, objeto do Edital n.º 067, de 02 de novembro de 
2016". 

Publique-se. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 40146| 

PORTARIA Nº 194, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 

...que a partir da análise e promoção de arquivamento do IC nº 1.29.000.000016/2010-29, o qual apurava eventual omissão da SUSEP 

na fiscalização do funcionamento e a operação da entidade de previdência complementar aberta MBM Previdência Privada, na defesa dos interesses dos 

respectivos consumidores, foi determinada a instauração de novo inquérito para apuração de questão residual de tais autos; 

...que a Montepio da Brigada Militar (MBM) é entidade de previdência complementar aberta, sujeita à fiscalização da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos termos do Decreto-Lei 73/66; 

...que a SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, 

previdência privada aberta, capitalização e resseguro no Brasil.; 

...a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão 

ou ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/931, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar a atuação da SUSEP 

em face da MBM Previdência Privada, no que concernente a: 

1) utilização supostamente indevida de recursos da Reserva de Contingências de Benefícios, em vez de debitar na conta de despesa, 

para fazer jus a pagamentos adicionais de benefícios e para complementar Provisões Técnicas (PMBC e PIC) e honrar compromissos relativos a 

pagamentos judiciais de benefícios e pensões nos exercícios de 2010 e 2011; 

2) não implementação de controles internos relacionados aos “valores a reclassificar” e “ausência de relatório analítico atinente às 

Assistências Financeiras” 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:  

1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº. 1.29.000.001574/2017-88, 

juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/062, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único. 

3) cumpram-se as determinações do item “d.1” da fl. 17 e verso, por ordem e com remissão à presente portaria. 

Certifique-se. 
 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 40147| 

PORTARIA Nº 195, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 

que a partir da análise e promoção de arquivamento do IC nº 1.29.000.000016/2010-29, o qual apurava eventual omissão da SUSEP 

na fiscalização do funcionamento e a operação da entidade de previdência complementar aberta MBM Previdência Privada, na defesa dos interesses dos 

respectivos consumidores, foi determinada a instauração de novo inquérito para apuração de questão residual de tais autos; 

que a Montepio da Brigada Militar (MBM) é entidade de previdência complementar aberta, sujeita à fiscalização da Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP), nos termos do Decreto-Lei 73/66; 

que a SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, 

previdência privada aberta, capitalização e resseguro no Brasil.; 

a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou 
ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/931, instaurar inquérito civil tendo por objeto avaliar a atuação fiscalizatória 
da SUSEP diante da remuneração do Conselho Deliberativo da MBM Previdência Privada, relacionada ao processo nº 15414.005625/2012-15. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:  

1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº. 1.29.000.001575/2017-22, 
juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 
16 da Res. CSMPF 87/062, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 

3) cumpra-se a determinação do item “e.1” da fl. 17, verso, por ordem e com remissão à presente portaria. 

Certifique-se. 

 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

Procurador da República. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 23679| 

PORTARIA Nº 2, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem ainda 
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promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

Considerando que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentre os quais se incluem, 

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, nos termos do artigo 216, V 

da CF/88; 

Considerando que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 

meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de cautelamento e preservação, nos termos do caput do artigo 

216, §1º da CF/88; 

Considerando que, no curso da investigação realizada no Inquérito Civil n° 1.31.000.001454/2009-12 (despacho de 26/07/2017, item 

“d”), verificou-se a necessidade e viabilidade de instauração de Procedimento Administrativo para tratar do processo inciado pela Superintendência do 

Patrimônio da União com o objetivo de proceder a  reversão da área do Galpão n° 03 e arredores na E.F.M.M atualmente sob a responsabilidade pela 

Marinha do Brasil; 

Considerando que, em reuniões realizadas com representantes da Prefeitura do Município de Porto Velho, da FUNCULTURAL, do 

IPHAN e da SPU/RO (principalmente no interesse do Procedimento Administrativo 1.31.000.000676/2016-47, que trata das condições atuais do 

Complexo da EFMM), foi noticiado possível interesse do ente municipal em assumir a responsabilidade de administração da área mencionada, uma vez 

que já administra o restante do Complexo; 

Resolve o Ministério Público Federal, pela Procuradora da República signatária, Instaurar Procedimento Administrativo, de caráter 

não investigatório (acompanhamento), com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos 

termos da Res. n. 87 do CSMPF, com o objetivo de “acompanhar a atuação da Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia e da Delegacia 

Fluvial de Porto Velho/Marinha do Brasil para a reversão da área do Galpão n° 03 e arredores, localizada no Complexo da E.F.M.M., bem como a 

posterior destinação de sua administração para a Prefeitura do Município de Porto Velho”. 

Para regularização e instrução deste inquérito civil, determino, desde logo, as seguintes providências e diligências: 

a) Que, após o registro da presente portaria de instauração, o Setor Extrajudicial realize a autuação do Procedimento Administrativo, 

registrando como Assunto CNMP/Tema: 10108 – Patrimônio Histórico/Tombamento – 4ª CCR, e como resumo “acompanhar a atuação da 

Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia e da Delegacia Fluvial de Porto Velho/Marinha do Brasil para a reversão da área do Galpão n° 

03 e arredores, localizada no Complexo da E.F.M.M., bem como a posterior destinação de sua administração para a Prefeitura do Município de Porto 

Velho”; 

b) Que a secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista no artigo 6º, da 

Resolução CSMPF nº 87, acompanhada de solicitação para publicação de extrato deste despacho, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, da mesma Resolução; 

c) Cientifique-se a existência deste procedimento no Procedimento Administrativo n° 1.31.000.000676/2016-47. 

d) Oficie-se à Marinha do Brasil – Delegacia Fluvial de Porto Velho, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do 

recebimento, informe: a) se já foram adotadas as medidas necessárias para atualização do cadastro do imóvel RIP 0003.00276.500-9 junto ao SPIUnet, 

conforme solicitação da Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia, por meio do Ofício n° 19800/2017-MP, devendo encaminhar cópia da 

documentação atualizada do imóvel; e b) se ainda restam outras pendências para a finalização do processo que trata da reversão da área do Galpão nº 3 

e seus arredores, esclarecendo todas as medidas a serem adotadas e o prazo de realização. Enfatize a necessidade de envidar os esforços necessários para 

a concretização do processo iniciado pela SPU/RO para a proteção do patrimônio histórico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 

e) Oficie-se à Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia – SPU, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data 

do recebimento, informe o andamento do processo n° 10283.003490/8728, referente à reversão do Galpão n° 03 e arredores (E.F.M.M), sob atual 

responsabilidade da Marinha do Brasil. Solicite que, na resposta, seja esclarecido se existem outras pendências impedindo a conclusão do processo; bem 

como quais as medidas adotadas pelo órgão e eventuais prazos estipulados. Solicite o encaminhamento, em meio digital, de cópia do procedimento 

mencionado e demais documentos pertinentes ao assunto.  

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 23829| 

PORTARIA Nº 29, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

O Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 

5º, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei 7.347/85. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993); 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, nos termos do que preconiza o art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado, sendo que esta deve atingir determinado padrão de qualidade, 

conforme previsão constitucional do art. 206, inciso VII, que trata dos princípios norteadores da educação nacional, objetivamente, nesse caso, da garantia 

de padrão de qualidade; 

CONSIDERANDO que a educação é de suma importância para o exercício dos direitos assegurados pelos princípios fundamentais 

da República Federativa do Brasil, bem como pelos fundamentos desta República, sendo temática diretamente identificada ao longo de todo o texto 

constitucional; 

CONSIDERANDO que, conforme se depreende da representação apresentada nesta Procuradoria, há supostas irregularidades na 

oferta de curso de Mestrado e Doutorado, realizado em parceria com as empresas Unidade de Mediação de Ensino Superior para Amazônia (UMESAM) 

e a Visión Educacional Chile. 
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CONSIDERANDO o consubstanciado no Procedimento Preparatório 1.31.001.000395-2016-84 e que o prazo estipulado nas 

Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou, não tendo sido possível concluir as investigações encetadas; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados; 
NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria do 1º Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR as seguintes diligências: 

1) Comunique-se a presente medida à 1ª CCR, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da 

Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

2) Cumpra-se, imediatamente, as diligências especificadas no despacho que segue anexa a esta. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 6173| 

PORTARIA Nº 34, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007; 

Considerando a necessidade de se prosseguir na apuração da matéria relativa à publicidade e regularidade dos serviços de saúde 
prestados pelo município de Benedito Novo/SC; 

Considerando que a Prefeitura do Municipal de Benedito Novo, instada a se manifestar preliminarmente, encaminhou resposta nos 

seguintes termos: (a) quando negado o atendimento em determinado serviço do SUS, o usuário não recebe certidão, mas é informado; (b) existe, no 

município, o registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde; (c) existem, nos hospitais e postos de 

saúde, quadros informando ao usuário o nome dos médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele dia, com sua jornada de trabalho; (d) não há 

ferramenta de acesso ao registro de frequência dos profissionais do Sistema Único de Saúde pela comunidade, mas é possível o acesso ao registro de 

frequência arquivado no setor de pessoal e ao desconto da entrada tardia ou saída antecipada publicado em Portaria; e, (e) ainda não estão disponíveis na 

página da internet do município o local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos atendentes pelo SUS (fls. 19/28). 

Considerando os termos do procedimento preparatório que relata irregularidades nos serviços de saúde prestados pelo município de 

Benedito Novo, especialmente no que diz respeito à transparência das informações à comunidade, determino a instauração de INQUÉRITO CIVIL, a 
partir do Procedimento Preparatório nº 1.33.001.000487/2016-90. 

Registre-se e publique-se (DOU - via Sistema Único/MPF), a fim de que se efetue a comunicação à E. 5ª CCR/MPF, conforme a 

praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

Como diligência, determino sejam feitas duas recomendações, a primeira, para que se determine às unidades públicas de saúde a 

disponibilização para consulta de qualquer cidadão, do registro de frequência dos profissionais que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer 

modo, ao Sistema Único de Saúde e, ainda, providencie a disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos. A 

segunda, para que seja garantido a todos os usuários do Sistema SUS, não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 

documento equivalente, no qual constem, dentre outras, as seguintes informações: o nome do usuário, a unidade de saúde, a data e hora, serviço de saúde 

solicitado e o motivo da recusa de atendimento. 

E, por fim, determino o sobrestamento do presente procedimento pelo prazo de 120 dias, com vistas ao controle do atendimento das 
recomendações. 

 

ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 38778| 

DESPACHO DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Inquérito Civil n. 1.33.007.000080/2015-21 
 

Considerando a necessidade de análise dos autos a fim de promover a ação cabível e de modo a regularizar a situação deste Inquérito 

Civil, segundo disciplina prevista na Resolução CSMPF n. 87/2010 e Resolução CNMP n. 23/2007, determino a sua prorrogação  por mais um ano. 
 

DANIEL RICKEN 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 5935| 

PORTARIA Nº 667, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como da competência delegada por meio do Regimento 

Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria n.º SG/MPF n.º 382, de 05 de maio de 2015; 
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CONSIDERANDO a necessidade do procedimento de cooperação internacional ser acompanhado por procurador da República 

especificamente designado, nos termos do §2º do art. 93 do Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República (Portaria PGR/MPF nº 

556, de 13 de agosto de 2014); 

CONSIDERANDO que o gabinete de apoio à Subseção Judiciária de Barueri tem seus feitos impulsionados exclusivamente por meio 

de itinerâncias; e 

CONSIDERANDO os termos da Portaria PRSP nº 145, de 29 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre as designações de membros 

para atuação em feitos no âmbito da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que os autos nº 1.00.000.000758/2017-49 sejam remetidos à Procuradoria da República no Município de Osasco 

para designação de membro titular pelo Sistema Único, de acordo com as regras de distribuição vigentes. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 74326| 

PORTARIA Nº 675, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, considerando o ofício nº 1813/2017 (PRM-BAU-SP-00009649/2017) de autoria do Procurador da República no Município de Bauru 

Fabricio Carrer, bem como os termos da Portaria n.º 145, de 29 de fevereiro de 2016, resolve: 

Art. 1º Determinar que os autos n.º 1.34.003.000186/2017-90, em trâmite perante a PRM Bauru, sejam distribuídos por meio do 

Sistema Único, de forma aleatória, a um dos ofícios da Procuradoria da República no Município de Jau, de acordo com as regras vigentes na unidade. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 5710| 

PORTARIA Nº 2, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final identificado, no exercício das atribuições conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III e VI da Constituição Federal estabelecem ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos” e “expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva”; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos”; 

CONSIDERANDO que o art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a “acompanhar e fiscalizar, de forma 

continuada, políticas públicas ou instituições;” e “embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil”; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público dispõe que 

o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade 

dos atos, previsto para o inquérito civil. 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Administrativo terá por objeto acompanhar a execução e conclusão da obra de 

construção de um parque ecológico na cidade de Onda Verde/SP (obra decorrente do contrato de repasse nº 0258900-30/2008, que deu origem à tomada 
de preços nº 06/2008 e ao processo licitatório - Tomada de Preços nº 06/2008), consoante delineado no despacho em anexo; 

RESOLVE, com base no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e  diante do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, 

de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO com o escopo de acompanhar a execução e conclusão da obra de construção de um parque ecológico na cidade de Onda Verde/SP. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) seja providenciada a devida autuação no Sistema Único, feitas as anotações necessárias quanto aos presentes autos; 

b) a designação da servidora Ana Maria Estartere Assola de Carvalho, Técnica Administrativa para fins de auxiliar na instrução do 

presente PA. 

Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Registre-se. 

 

ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8897| 

PORTARIA Nº 69, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 1.34.004.000155/2017-29; com 

fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90 e demais normas de proteção aos 

direitos transindividuais, e fundamentos específicos na Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro; com o objeto: Cooperação 

Internacional. Prestação de Alimentos no estrangeiro – Convenção da ONU sobre prestação de alimentos no estrangeiro, Nova Iorque, 
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20//06/1956.Secretaria de Cooperação Internacional do MPF encaminha requerimento com pedido de localização e prestação de alimentos no estrangeiro 

(Austrália), em nome da representante, para a filha menor, em face do representado, de naturalidade australiana. Ação de Reconhecimento de Paternidade 

e Pensão Alimentícia no Brasil; e com o(s) seguinte(s) objetivo(s): Atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; Atuação 

na dimensão repressiva punitiva; Objetivo de proteção do patrimônio e demais recursos públicos; Objetivo de proteção da ação pública e de seus 
resultados sociais. 

Determino as seguintes atividades de mérito: a) expedição de novo ofício à requerente para complementação do pedido com os 

documentos elencados às fls. 002/003. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8902| 

PORTARIA Nº 70, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 1.34.004.000830/2017-10; com 
fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8.625/93, 7.347/85, 8.078/90; com o objeto: lesão a consumidor. 

Determino as seguintes atividades de mérito: a) Análise das informações juntadas e da legislação aplicável. b) Oficiar ao INSS para 
se manifestarem em 20 dias sobre a denúncia. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8906| 

PORTARIA Nº 71, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 1.34.004.000808/2017-70; com 

fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8.625/93, 7.347/85, 8.078/90; com o objeto: falhas na prestação do 
serviço de saúde. 

Determino as seguintes atividades de mérito: a) Análise das informações juntadas e da legislação aplicável. b) Envio de cópia da 
denúncia ao MPT em face das irregularidades trabalhistas. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 11609| 

PORTARIA Nº 131, DE 15 DE AGOSTO DE 2017 

 

Instauração de Inquérito Civil nº 1.34.003.000588/2017-94 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

Considerando que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput); 

Considerando que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

Considerando os documentos constantes da Notícia de Fato nº 1.34.003.000588/2017-94, noticiando eventuais contratações 

fraudulentas efetuadas pelo Município de Avaré;  

Considerando necessidade de continuidade das investigações no tocante à verificação de ocorrência de atos de improbidade 

administrativa que resultaram em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Administração; 

R e s o l v e, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto diligenciar no sentido de apurar eventuais atos de improbidade 

administrativa, bem como prejuízo ao erário e aos cidadãos que dependem do serviço público de saúde. 

Fica determinado ainda: 

a)  que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado 

na presente Portaria, inclusive a conversão da Notícia de Fato nº 1.34.003.000588/2017-94 em Inquérito Civil; 

b)  que seja comunicado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Patrimônio Público e Social, para 

os fins dos artigos 6º e 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 

c)  que seja designado o servidor Murilo Pereto, Assessor do MPF, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito; 

d)  que a SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

e)que seja certificado o cumprimento das diligências aqui determinadas. 
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Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, VI, e artigo 7º, § 2º, I e II, da da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 11614| 

PORTARIA Nº 132, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Instauração de Inquérito Civil nº 1.34.003.000594/2017-41  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

Considerando que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput); 

Considerando que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

Considerando os documentos constantes da Notícia de Fato nº 1.34.003.000594/2017-41, noticiando a existência de repasses de 

verbas federais à Santa Casa de Misericórdia de Avaré por intermédio do Município de Avaré (fls. 56/70), bem como possíveis irregularidades na 

prestação de serviço público de saúde pela entidade, constantes do relatório elaborado pelo Parquet estadual (fls. 03/10); 

Considerando necessidade de continuidade das investigações no tocante à verificação de ocorrência de atos de improbidade 

administrativa que resultaram em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Administração, bem como prejuízo aos usuários 

do serviço de saúde pública em Avaré; 

R e s o l v e, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto diligenciar no sentido de apurar eventuais atos de improbidade 

administrativa, bem como prejuízo ao erário e aos cidadãos que dependem do serviço público de saúde. 

Fica determinado ainda: 

a)  que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado 

na presente Portaria, inclusive a conversão da Notícia de Fato nº 1.34.003.000594/2017-41 em Inquérito Civil; 

b)  que seja comunicado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Patrimônio Público e Social, para 

os fins dos artigos 6º e 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 

c)  que seja designado o servidor Murilo Pereto, Assessor do MPF, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito; 

d)  que a SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

e)que seja certificado o cumprimento das diligências aqui determinadas. 

Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, VI, e artigo 7º, § 2º, I e II, da da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 74509| 

PORTARIA Nº 360, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da 

Constituição da República de 1988, regulamentado pelos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, bem como pela Resolução CSMPF nº 87/06: 

CONSIDERANDO que foi instaurado o presente procedimento a partir de ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal – CEF, 

pela qual relata a instauração do Processo Disciplinar e Civil nº SP. 3056.2017.C.000118, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas 

concessões de contrato PJ e movimentações financeiras em conta empregado, no âmbito da Agência Rua Direita/SP, no período de maio/2016 e 

maio/2017;  

CONSIDERANDO que foi, assim, distribuído a este 38º Ofício – Patrimônio Público e Social – da Procuradoria da República em 

São Paulo sob o Procedimento nº 1.34.001.007807/2017-86, com a seguinte ementa:  

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CEF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Processo Administrativo Disciplinar 

SP.3056.2017.C.000118. Lucas Fernando Rossi, CPF nº 393.429.988-10. 

CONSIDERANDO que a notícia que deu origem ao presente procedimento dá conta da eventual lesão ao patrimônio público e/ou da 

prática de ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127, caput, Constituição da República de 1988; art. 1o, Lei Complementar nº 75/93); 
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, Constituição da República de 1988; art. 5o, incisos I, 

alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, todos da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil destina-se a apurar a ocorrência de fatos que acarretem danos a interesses que incumbem ao 

Ministério Público salvaguardar, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º, Resolução 

CNMPnº 23/07; art. 1o, Resolução CSMPF nº 87/06); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa (arts. 1o, IV, e 5o, I, ambos da Lei 

nº 7.347/85; art. 17, Lei nº 8.429/92); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e os autos nº 1.34.001.007807/2017-86 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

5. Designo o Analista Processual/Assessor Jurídico e o Técnico Administrativo vinculado ao gabinete para secretariarem o inquérito 

civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

6. No mais, cumpra-se a parte final do despacho datado de 22.08.2017, anotando-se, na capa dos autos e no sistema Único, acerca do 

sigilo decretado nos autos e, após, retornem os autos conclusos. 

São Paulo, 30 de agosto de 2017. 

 

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1788| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 20 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Procedimento Administrativo nº 1.34.005.000093-2016-64. Termo de 

ajustamento de conduta nº 01/2016, firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL e EDSON ANTÔNIO ÀGUILA. (PRM-FRC-SP-2100/2016) 

 

Pelo presente instrumento, o Ministério Público Federal, neste ato representado pelo procurador da República Wesley Miranda Alves, 

doravante designado somente MPF, e Edson Antônio Águila, neste ato representado pelo seu Andréia Mara de Oliveira Magrin, OAB nº165678, 

doravante designado compromissário, nos autos do procedimento em epígrafe, resolvem celebrar este Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob as 

condições e termos constantes nas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira. O objeto do presente termo é a retirada de intervenções realizadas na área de preservação permanente do 

reservatório da UHE Jaguara, no Rio Grande, bem como a recomposição da área de preservação permanente do imóvel localizado no lote 9-A do 

Condomínio Mangueiras, coordenadas UTM 77844514 “N” 0244091 “E”, no município de Rifaina/SP e, ainda, evitar que novas intervenções venham a 

ocorrer no local intensificando os danos ao meio ambiente, tudo em conformidade com Plano de Recuperação Ambiental (PRAD) a ser implementado 

pelo compromissário; 

Cláusula Segunda. O compromissário obriga-se a se abster de cortar, suprimir ou queimar qualquer tipo de vegetação, fazer ou 

continuar obra, aterrar, edificar, explorar, ou realizar qualquer outra ação antrópica na área de preservação permanente (faixa de 30 metros), bem assim, 

abstenha-se de promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; 

Cláusula Terceira. O compromissário obriga-se a não lançar esgoto, efluentes e detritos, entulhos e qualquer outra espécie de lixo no 

reservatório da UHE ou em qualquer outro corpo d'água próximo; 

Cláusula Quarta. O compromissário obriga-se a promover a demolição das construções existentes na faixa de 30 metros a partir da 

cota máxima operativa do reservatório, de quaisquer intervenções encontradas na área; com relação ao muro de arrimo, sua retirada não será necessária 

caso o órgão ambiental considere possível sua manutenção, sem prejuízo ao meio ambiente, indicando, se for o caso, as medidas compensatórias que 

deverão ser implementadas. Com relação aos muros de divisas, caberá ao compromissário comprovar que eles fazem parte das propriedades lindeiras. 

Do contrário, eles deverão ser removidos. 

Cláusula Quinta. O compromissário compromete-se a retirar o entulho resultante da demolição, que deverá ser depositado em local 

distante do Rio Grande, em lugar indicado pelo órgão ambiental competente; 

Cláusula Sexta. O compromissário obriga-se a recuperar integralmente a área de preservação permanente, conforme Plano de 

Recuperação Ambiental (PRAD) elaborado de acordo com a metodologia da Resolução CONAMA nº 429/2011 e por profissional habilitado com ART, 

às suas custas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à homologação do órgão ambiental competente e, após a homologação, seja obrigado a iniciar 

a execução do plano em 30 (trinta) dias, respeitando e cumprindo o cronograma imposto pelo PRAD, que deverá explicitar todas as etapas de execução, 

com destaque para a data exata do início dos trabalhos e a data limite de conclusão, não devendo esse prazo exceder o período de 120 (cento e vinte) 

dias; 

Cláusula Sétima. Ocorrendo inexecução na continuidade do projeto por questões alheias à vontade do compromissário, fica o 

compromissário responsável pela comunicação de pronto ao MPF e à CETESB, sem prejuízo de que, se assim as circunstâncias o exigirem, seja este 

compromisso complementado ou retificado, determinando outras providências que se fizerem necessárias ao bom andamento da recuperação ambiental; 

Cláusula Oitava. O compromissário está ciente de que a realização de intervenções de baixo impacto ambiental em área de preservação 

permanente somente poderão ser realizadas com a autorização do órgão ambiental competente e, se for o caso, também da Marinha do Brasil; 

Cláusula Nona. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, e terá eficácia de título executivo extrajudicial, 

conforme dispõem os artigos 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e o 784, inciso IV, do Código de Processo Civil; 
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Cláusula Décima. O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo compromissário até a data fixada no PRAD implicará o 

pagamento de multa correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo valor será revertido em benefício do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

ou, então, ser-lhe-á conferida destinação que melhor atenda aos interesses da região lesada, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, independentemente 

da execução específica do disposto nas cláusulas segunda a sétima deste compromisso, às expensas do compromissário, e sem prejuízo das indenizações 

devidas em virtude dos eventuais danos causados ao meio ambiente. 

E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso, em 02 (duas) vias de igual teor, sendo uma via entregue ao 

compromissário e a outra juntada aos autos do procedimento. 

  

WESLEY MIRANDA ALVES  

 Procurador da República   

  

ANDRÉIA MARA DE OLIVEIRA MAGRIN 

 Procuradora do Requerido 

 OAB nº165678 

 

 EDSON ANTÔNIO ÀGUILA  

CPF nº0 073.111.798-07 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2335| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 12 DE JULHO DE 2017 

 

Inquérito civil público n. 1.34.029.000158/2009-74 

 

Pelo presente instrumento, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, bem como dos artigos 20 e 21 da Resolução nº 87/06 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, as partes abaixo qualificadas: 

Ministério Público Federal, presentado pela procuradora da República signatária, doravante denominado compromitente; 

ANTENOR MAGALHÃES JUNIOR, CPF n. 033.290.238-21, residente na Av. Santos Dumont, 343, Bairro Figueira, 

Guaratinguetá/SP, CEP 12.504-030, doravante denominado compromissário; 

RESOLVEM 

Celebrar o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), com fulcro no art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85, mediante 

as seguintes cláusulas: 

Retirada das estruturas e recuperação ambiental: 

CLÁUSULA 1ª – O compromissário admite os danos ambientais indicados no Parecer Técnico n. 96/2016 e obriga-se à demolição 

das estruturas erguidas em APP e da estrutura construída no leito do Ribeirão das Pedrinhas, à remoção do lixo e entulho constatados na APP de seu lote, 

e à recuperação da vegetação na faixa de 8 (oito) metros a contar da borda da calha do leito regular do rio. 

§1º. A recuperação da área dar-se-á mediante a apresentação e execução de projeto de recomposição florística, a ser subscrito por 

profissional habilitado (engenheiro ambiental/agrônomo), acompanhado da devida ART, o qual estabelecerá, dentre outros, as espécies nativas a serem 

plantadas, o coveamento entre as mudas, e os tratos e cuidados necessários a que atinjam o porte adequado, conforme cronograma executivo, nos termos 

da Resolução SMA n.º 32, de 03 de abril de 2014. 

§1º. A recuperação da área dar-se-á mediante a apresentação e execução de projeto de recomposição florística, a ser subscrito por 

profissional habilitado (engenheiro ambiental/agrônomo), acompanhado da devida ART, o qual estabelecerá, dentre outros, as espécies nativas a serem 

plantadas, o coveamento entre as mudas, e os tratos e cuidados necessários a que atinjam o porte adequado, conforme cronograma executivo, nos termos 

da Resolução SMA n.º 32, de 03 de abril de 2014. 

§2º. Por ocasião da demolição e retirada das estruturas identificadas em APP, o compromissário solicitará à Polícia Militar Ambiental 

orientações acerca do procedimento a ser adotado em relação aos entulhos; 

§3º. O compromissário apresentará a este órgão ministerial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o projeto de recomposição de que 

trata o §1º do presente TAC, para análise pelo corpo técnico desse órgão ministerial. 

§4º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação do projeto, este órgão ministerial procederá à vistoria no local, a fim de 

verificar o desenvolvimento satisfatório das mudas; 

§5º. Ao término do prazo estabelecido no parágrafo anterior, poderá o compromitente proceder à notificação do compromissário a 

fim de que apresente relatório fotográfico da área, dispensando, por questão de economicidade, a realização de vistoria técnica; 

§6º. No caso de não restar demonstrado o cumprimento devido da obrigação estabelecida nos termos dos parágrafos precedentes, esse 

órgão ministerial poderá solicitar judicialmente a execução por terceiros, às expensas do compromissário; 

§7º. Fica facultado à compromissária a apresentação conjunta com os titulares dos demais lotes, de projeto de recomposição florística 

que abranja a totalidade da APP da gleba, caso em que deverão ser observados os mesmos prazos assinalados nos §§1º e 2º. 

§8º. A condição estabelecida na presente cláusula considerar-se-á integralmente cumprida quando a vegetação atingir um porte 

sucessional adequado, a critério da assessoria pericial desse órgão ministerial ou do órgão ambiental competente; 

Da captação irregular de água: 

CLÁUSULA 2ª – O compromissário se obriga ainda a comprovar a este órgão ministerial, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da assinatura do presente termo, a apresentação de projeto de captação e distribuição de água, visando à obtenção das autorizações devidas junto 

ao Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo (DAEE), nos termos da legislação de regência. 

§1º. A condição estabelecida na presente cláusula apenas considerar-se-á devidamente cumprida quando demonstrada a obtenção das 

autorizações devidas; 

§2º. Não importará descumprimento da cláusula aqui avençado a apresentação de projeto conjunto de captação de água pela 

compromissário e demais titulares de lotes do Sítio Monte Verde, caso em que o cumprimento do avençado demandará a concessão das outorgas e 

autorizações devidas, globalmente, pelos interessados; 

Da implantação de fossa séptica: 
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CLÁUSULA 3ª – Em caso de edificação no local, o compromissário obriga-se a comprovar a este órgão ministerial, antes da ocupação 

do imóvel, a implementação de fossa séptica, caixa de gordura, filtro anaeróbio e sumidouro (poço morto), bem como de clorador, se o caso, a fim de 

que se realize o tratamento do esgoto doméstico, até que se faça viável a interligação à rede coletora de esgoto. 

§1º. A condição estabelecida na presente cláusula apenas considerar-se-á devidamente cumprida mediante a apresentação de 

documentação comprobatória da instalação e execução da fossa séptica; 

§2º. Caso se verifique o descumprimento da presente cláusula incidirá a multa de que trata a cláusula 8ª. 

Dilação de prazos: 

CLÁUSULA 4ª – Qualquer pedido de dilação de prazo para cumprimento das obrigações assumidas neste TAC deverá ser solicitado 

ao MPF dentro dos prazos estipulados neste documento, acompanhado de justificativa devidamente fundamentada, e dos documentos pertinentes, quando 

for o caso. 

§1º. Havendo descumprimento dos prazos avençados no presente TAC, incidirá a multa de que trata a cláusula oitava do presente 

instrumento. 

§2º. A solicitação de prorrogação de prazo devidamente protocolizada junto a este órgão ministerial antes do termo final dos prazos 

ajustados no presente TAC suspenderá a exigibilidade da multa de que trata a cláusula 8º, enquanto pendente de análise o pedido. 

§3º. Indeferido o pedido de prorrogação formulado dentro dos prazos estabelecidos no presente TAC, torna-se exigível a multa de 

que trata a cláusula 8º, a contar da data da ciência do indeferimento pelo compromissário. 

§4º. A comunicação de que trata o parágrafo precedente poderá ser efetuada por qualquer meio expedito (telefone, e-mail), e será 

certificada nos autos do procedimento de acompanhamento. 

Propositura de ação judicial: 

CLÁUSULA 5ª – O compromitente compromete-se a não adotar qualquer medida judicial, coletiva ou individual, de natureza civil, 

contra o compromissário, relativamente aos fatos objeto do presente TAC, desde que cumpridas integralmente as cláusulas ajustadas. 

Vistorias: 

CLÁUSULA 6ª – O compromitente, por meio de seus técnicos e servidores, poderá vistoriar o imóvel do compromissário, a qualquer 

tempo, a fim de verificar o cumprimento das medidas relacionadas no presente termo de compromisso de ajustamento de conduta. 

Parágrafo único. O imóvel também poderá ser vistoriado pelos órgãos ambientais competentes, e pela Polícia Militar Ambiental, em 

atendimento à solicitação desse órgão ministerial, não cabendo ao compromissário opor embaraços à fiscalização. 

Atualização de endereço e telefones de contato: 

CLÁUSULA 7ª – O compromissário obriga-se a manter os seus endereços e telefones para contato atualizados, enquanto perdurarem 
as obrigações estabelecidas neste TAC, sendo que qualquer mudança deverá ser comunicada a esta Procuradoria da República imediatamente. 

Descumprimento das condições ajustadas: 

CLÁUSULA 8ª – Caso haja retardo injustificado ao cumprimento das obrigações, ou descumprimento destas, o compromissário 

incorrerá em multa mensal a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que será corrigida pelo IGP-M e acrescida de juros legais de 0,5% 

a.m. enquanto perdurar o descumprimento. 

Parágrafo único. A multa por atraso ou descumprimento do pactuado será de 3 (três) salários mínimos vigentes ao tempo da cobrança, 

sem prejuízo da execução específica das obrigações de fazer estabelecidas neste TAC, inclusive por terceiros, às expensas do compromissário, nos termos 
do que o faculta o Código de Processo Civil. 

Publicidade: 

CLÁUSULA 9ª – Extrato deste TAC será enviado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins 
de publicação no Diário Oficial da União. 

Título executivo extrajudicial: 

CLÁUSULA 10ª. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, e terá eficácia de título executivo extrajudicial, 

na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 c/c o artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil (artigo 585, inciso VII, do Código de 
Processo Civil); 

Do foro competente: 

CLÁUSULA 11ª. A Justiça Federal de Guaratinguetá é a competente para eventuais demandas que venham a ser ajuizadas com base 

no presente termo. 

Por fim, estando as partes ajustadas e compromissadas, firmam o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. 

 

FLÁVIA RIGO NÓBREGA 

Procuradora da República 

 

ANTENOR MAGALHÃES JÚNIOR 

Compromissário 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13405| 

PORTARIA N° 26, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000620/2017-97; 

CONSIDERANDO informações sobre irregularidades na emissão de boletos de parcelamento de Documentos de Arrecadação de 

Receitas Federal - Darf; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no sistema de emissão de 

boletos da Receita Federal no Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório ao Naop-PFDC – 1ª Região, 

remetendo-lhe cópia deste ato. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 3697| 

PORTARIA Nº 27, DE 2 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Instaura inquérito civil para apurar possível situação de perigo do indígena 

Domingos Waheri Javaé, por supostamente praticar homicídio conta a indígena 

Maria Hararuki Javaé e ser ameaçado pelos parentes da finada indígena na aldeia 

Canoanã em julho de 2016 no Município de Formoso do Araguaia/TO. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da 

República Federativa do Brasil e art. 1° da Lei 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para 

defesa de interesses difusos e coletivo, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União (art. 6°, VII, “b”, da Lei 

Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8°, II, LC 75/1993); 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas; 

CONSIDERANDO o teor do procedimento preparatório nº 1.36.002.000036/2017-11, que aponta possível ameaça à integridade física 

do indígena Domingos Waheri Javaé por parte dos familiares da então esposa falecida do indígena em questão; 

CONSIDERANDO ainda que até o presente momento não há informações quanto a segurança/integridade física do indígena 

Domingos Waheri Javaé; 

RESOLVE: 

Converter o procedimento preparatório em inquérito civil, com o seguinte objeto: “apurar possível situação de perigo do indígena 

Domingos Waheri Javaé, por supostamente praticar homicídio conta a indígena Maria Hararuki Javaé e ser ameaçado pelos parentes da finada indígena 

na aldeia Canoanã em julho de 2016 no Município de Formoso do Araguaia/TO”. 

Para tanto, DETERMINO: 

I – Promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – Fixe-se o prazo de 01 (um) ano para a conclusão do inquérito civil, prorrogável se necessário, conforme disposição do art. 15, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, de 06 de abril de 2010; 

II) Oficie-se o Ministério Público do Estado do Tocantins junto a Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia/TO solicitando  

informações pertinentes e atuais relativamente ao contato e endereço do indígena Domingos Waheri Javaé bem como informar se chegou ao conhecimento 

daquela Promotoria de Justiça se a situação de perigo do indígena persiste. 

III) Oficie-se à FUNAI/CTL Gurupi requisitando informações atuais sobre a situação social e de risco à integridade física do indígena 

Domingos Waheri Javaé. 

IV – Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão da presente medida, fazendo juntar a comunicação aos autos. 

Com o ofício supra, encaminhe-se cópia do ofício de fls. 06/07. 

 

ALVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador da República 

Em substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13423| 

PORTARIA Nº 27, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000653/2017-37; 

CONSIDERANDO informações de que alguns servidores da Universidade Federal do Tocantins – UFT estão trabalhando em horário 

especial para estudar na própria universidade e em outras instituições; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades na concessão de jornada 

especial de trabalho a servidores da Universidade Federal do Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde 

o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª CCR/MPF, remetendo-

lhe cópia deste ato. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13320| 

PORTARIA Nº 28, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000621/2017-31; 

CONSIDERANDO informações de que o processo seletivo para professores mediadores à distância e presencial do Programa Rede 

e-Tec Brasil, realizado pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado, com base no Edital n.° 005/2017, ocorreu sem a devida divulgação 

e com inobservância às regras do edital; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no processo seletivo da 

Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, para professores mediadores à distância e presencial do Programa Rede e-Tec Brasil, regido 

pelo Edital n.° 005/2017. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13326| 

PORTARIA Nº 29, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000397/2017-88; 

CONSIDERANDO informações de que a Justiça Federal determinou liminarmente, em ação movida pelo MPF-AM em face da União 

Federal, que fosse criado banco genético com informações sobre famílias que haviam sofrido violações aos direitos humanos, decorrentes da política 

segregacionista do Estado Brasileiro, entre 1920 e 1980; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades relacionadas às políticas 

públicas segregacionistas de combate à hanseníase, desenvolvidas pelo Governo Federal entre as décadas de 1920 e 1980, no Estado do Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório ao Naop-PFDC – 1ª Região, 

remetendo-lhe cópia deste ato. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República Procuradora 

Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13331| 

PORTARIA Nº 30, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000462/2017-75; 

CONSIDERANDO manifestação que relata a não apresentação de resposta da Caixa Econômica Federal a requerimentos de 

informações e documentos, devidamente protocolados; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar suposta morosidade da Caixa Econômica Federal em 

apresentar resposta a pedidos de informações e documentos. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório ao Naop-PFDC – 1ª Região, 

remetendo-lhe cópia deste ato. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13205| 

PORTARIA Nº 31, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000545/2017-64, e 

CONSIDERANDO que o Magistrado remeteu os autos do processo a esta Procuradoria, para a apuração das supostas irregularidades 

trazidas nos autos da Ação Declaratória n.º 6257-52.2015.4.01.4300; 

CONSIDERANDO o termo de reunião, do dia 22 de junho de 2017, em que o Reitor da UFT não soube esclarecer se o contrato teria 

sido previamente aprovado pelo Conselho Superior, bem como que verificaria a situação e a possibilidade de encaminhamento do caso para análise do 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na celebração do contrato 

de gestão entre a UFT e a EBSERH sem a prévia anuência do Conselho Universitário.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à PFDC, remetendo-lhe cópia 

deste ato. 

Em seguida, oficie-se à UFT para que informe: (i) se o contrato foi previamente aprovado pelo Conselho Superior; e (ii) se já foi 

verificado a possibilidade de encaminhamento do caso para análise do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) e do Consuni.  

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13363| 

PORTARIA Nº 32, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000668/2017-03, e 

CONSIDERANDO manifestação de fls. 03/04, formulada pelo Sr. Samuel Barbosa Costa da Silva, na qual relata que o MEC 

erroneamente afirma que a redistribuição por reciprocidade de servidores das instituições de ensino superior deve ser adotada em caráter excepcional, 

em especial no interesse da Administração; 

CONSIDERANDO os relatos do declarante no sentido de que este posicionamento arbitrário prejudica a autonomia das instituições 

de ensino; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades nos indeferimentos de 

redistribuição recíprocas de servidores de instituições de ensino superior, os quais teriam como base o Ofício Circular nº 2-2017-CGRH-DIFES-SESU-

SESU/MEC. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à PFDC, remetendo-lhe cópia 

deste ato. 

Em seguida, oficie-se ao MEC para que preste esclarecimentos sobre os fatos narrados na representação de fls. 03/04, delineando: (i) 

se, de fato, o MEC está  indeferindo os processos de redistribuição de servidores de instituições de ensino superior onde exista concurso em andamento 

ou vigente para os cargos envolvidos na redistribuição, mesmo que o cargo esteja ocupado; (ii) se com as recomendações previstas no ofício circular nº 

2-2017-CGRH-DIFES-SESU-SESU-MEC, as instituições envolvidas ficam prejudicadas quanto a abertura de novos processos de redistribuição; (iii) 

por que os indeferimentos dos processos de servidores que possuem concurso na origem é feito apenas por telefone; e (iv) se já foi publicado novo 

documento regulamentando esta situação. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13264| 

PORTARIA N° 60, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório de n.° 1.36.000.000108/2017-41; e 

CONSIDERANDO informações de que a seleção para concessão de Auxílio Permanência a alunos da Universidade Federal do 

Tocantins ocorreu sem a devida publicidade e estipulou prazo desarrazoado para a interposição de recursos;  

CONSIDERANDO, ainda, relatos de concessão do benefício a alunos que não preenchem o perfil do programa; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades na seleção de acadêmicos da Universidade Federal do Tocantins para concessão de Auxílio Permanência. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à PFDC, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente 

certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Após, venham conclusos os autos. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13263| 

PORTARIA N° 61, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório de n.° 1.36.000.000026/2017-04; e 

CONSIDERANDO cópia da contestação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proferida no Processo n.º 

4216782016.4.01.4300, no qual a Procuradoria Federal da autarquia manifestou-se pela improcedência do pedido de benefício assistencial utilizando 

conceito antigo para definir pessoa com deficiência;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades na utilização de conceito restritivo ao direito das pessoas portadoras de deficiência pela Procuradoria Federal no Estado do Tocantins em 

ações judiciais para concessão de benefício assistencial.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à PFDC, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente 

certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Após, venham conclusos os autos. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13259| 

PORTARIA N° 62, DE 24 DE JULHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.001.0000039/2017-65; e 

CONSIDERANDO informações de que algumas empresas prestadoras de serviço de transporte terrestre interestadual no Tocantins 

não estão concedendo passe livre às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, bem como a seus acompanhantes; 

CONSIDERANDO os registros de reclamações na Ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em desfavor 

das empresas que trafegam pelo Estado do Tocantins, por descumprimento das normas de gratuidade no transporte interestadual de passageiros com 

deficiência; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar a 

regularidade da concessão de passagens gratuitas às pessoas com deficiência comprovadamente carentes e a seus acompanhantes, pelas empresas de 

transporte terrestre interestadual que prestam serviço no Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, expeça-se recomendação a todas as empresas privadas de transporte terrestre interestadual que prestam serviço no Estado, 

para que cumpram o determinado na Lei n.° 8.899/1994, no Decreto n.° 3.691/2000 e nas Portarias n.° 261/2012 e n.° 410/2014 do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, concedendo, em suas linhas, passe livre às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, bem com a seus 

acompanhantes. 

As empresas terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do expediente, para informar quais providências 

foram adotadas para atender às medidas recomendadas. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso dos prazos de resposta, venham os autos do inquérito civil conclusos para 

deliberação. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13239| 

PORTARIA N° 63, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 
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Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório de n.° 1.36.000.000996/2016-11; e 

CONSIDERANDO informações relacionadas a atuação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa quanto à liberação do medicamento Nusinersen/Spinranza para o tratamento da Amiotrofia Muscular Espinhal (AME);  

CONSIDERANDO a recente concessão do registro ao medicamento Nusinersen/Spinranza pela Anvisa, e os necessários esforços 
com fito de incorporar o quanto antes o referido fármaco ao Sistema Único de Saúde - SUS; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades relacionadas à atuação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anisa quanto à liberação do medicamento 
Nusinersen/Spinranza para o tratamento da Amiotrofia Muscular Espinhal (AME). 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à PFDC, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente 

certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 
CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, aguarde-se resposta do ofício n.º 2165/2017, encaminhado à ANVISA, e oficie-se à Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos – CMED, para que informe: (i) sobre o trâmite do procedimento de ajuste e fixação  dos valores atinentes ao novo medicamento 

Nusinersen/Spinranza, recém-registrado pela ANVISA; (ii) qual prazo para deliberação e conclusão sobre o ajuste e fixação dos valores referentes ao 
novo fármaco, com propósito de ser disponibilizado o quanto antes no mercado;  

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento às requisições é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento dos expedientes, aos quais deverão ser anexadas cópias desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso dos prazos de resposta, venham os autos do inquérito civil conclusos para 

deliberação. Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria desta 

PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos autos 

após o seu transcurso. 

  

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13237| 

PORTARIA N° 65, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 
de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000031/2017-17; e 

CONSIDERANDO que a Fundação Pró Rim presta serviços de terapia renal substitutiva – TPS no Estado do Tocantins, que são 
mantidos parcialmente com recurso da União; 

CONSIDERANDO que em auditoria extraordinária, realizada, em dezembro de 2015, com o objetivo de verificar o cumprimento da 

legislação vigente e os serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, o Denasus constatou irregularidades na prestação dos serviços 
da Pró Rim Palmas, registradas no Relatório Final de Auditoria SESAU/SISAUD/SUS n.° 90/2015; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar a 

regularidade da prestação dos serviços da Fundação Pró Rim no Estado do Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 
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Em seguida, oficie-se à Secretaria de Auditoria do Tocantins (SEAUD-TO), requisitando que esclareça se as não conformidades 

constatadas na Auditoria n.°90/2015, realizada na Fundação Pró Rim, foram regularizadas, bem como se houve nova auditoria na clínica da Pro Rim de 

Palmas em 2016 ou 2017, devendo encaminhar cópia em caso de resposta positiva. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso do prazo de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para 

deliberação. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13336| 

PORTARIA Nº 66, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000808/2016-54; e 

CONSIDERANDO representação que noticia a ausência de padronização na formação acadêmica para a Língua Brasileira de Sinais 

– Libras nas universidades federais do País, tendo em vista currículos que não atendem às demandas sociais, nem ao que determina a legislação brasileira 

quanto ao ensino docente bilíngue; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades praticadas no ensino de Libras na Universidade Federal do Tocantins – UFT e no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do 

Estado do Tocantins – IFTO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, voltem os autos conclusos para análise das razões recursais. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13348| 

PORTARIA Nº 68, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 
Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000480/2016-76, que visa apurar 
irregularidades na execução da obra de duplicação da BR-153, no trecho urbano de Miranorte/TO (km , entre os anos de 2011 e 2013;  

CONSIDERANDO também a notícia de vícios de construção nas obras da BR-153, no trecho de Miranorte a Presidente Kenedy/TO 
(PR-TO-00014353/2016); 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, no bojo do qual devem ser realizadas as seguintes 
providências:  

a) nomeação de Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, 
por ser servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso; 

b) oficie-se ao DNIT, a fim de que:  



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 168 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

- preste informações sobre os trechos da BR-153 situados no Estado do Tocantins, descrevendo as obras neles realizados, as empresas 

contratadas para a construção e para a supervisão, inclusive com informações sobre as licitações, os contratos e aditivos, o período da vigência contratual 
e o estágio de execução das obras;  

- disponibilize o acesso do MPF, por meio da Seção de Pesquisa e Documentos da PR/TO, ao SIGACONT, a fim de que se possa 

acompanhar o processamento das medições (LC 75/93 - Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos 

procedimentos de sua competência: (…) VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância 

pública); - encaminhe o mapa multimodal do transporte rodoviário do Estado do Tocantins, em tamanho e resolução adequados;  

- manifeste-se sobre a representação anexa, a respeito de vícios de construção no trecho de Miranorte a Presidente Kenedy/TO 

(etiqueta Único PR-TO-00014353/2016). 

c) oficie-se ao TCU, a fim de que encaminhe mídia contendo a íntegra dos processos referentes a trabalhos de controle alusivos às 

obras da BR-153 no Estado do Tocantins, desde o ano de 2010. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13464| 

PORTARIA Nº 69, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.000557/2016-16, que visa apurar as 

circunstâncias objetivas e subjetivas de eventual direcionamento de licitação deflagrada em 2013, cujo objeto é a prestação de transporte escolar para as 

zonas urbanas e rural do Município de Miranorte/TO;  

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar as circunstâncias objetivas 

e subjetivas de eventual direcionamento de licitação deflagrada em 2013, cujo objeto é a prestação de transporte escolar para as zonas urbanas e rural do 

Município de Miranorte/TO”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 
servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente o Ofício/GAB nº 69/2016, protocolado nesta Procuradoria sob o nº PR/TO 00016367/2016. Após, retornem os 
autos conclusos.  

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 
2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13351| 

PORTARIA N° 70, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 
de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000153/2017-03; e 

CONSIDERANDO que a instrução dos autos revelou que as pessoas com deficiência mental que cumprem medida de segurança no 

Tocantins não recebem o tratamento adequado e ficam alocadas em presídios; 

CONSIDERANDO informações de que ainda não foram implantadas no Tocantins as Equipes de Avaliação e Acompanhamento de 

Medidas Terapêuticas à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP), regulamentadas pela Portaria n.° 94/2014 do Ministério da Saúde 

e compostas por um enfermeiro, um médico psiquiátrico ou médico com experiência em saúde mental, um psicólogo, um assistente social e um 

profissional com formação em ciências humanas, sociais ou de saúde, para garantir a individualização das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com 

transtorno mental em conflito com a Lei, de acordo com as singularidades e as necessidades de cada caso; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM  INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades relacionadas ao tratamento dado a pessoas com deficiência mental que cumprem medidas de segurança no Estado. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 
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Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde requisitando que informe se há tratativas para implantação das Equipes de 

Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP) no Estado, indicando as previsões 

de implantação em caso positivo. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13435| 

PORTARIA Nº 71, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.000389/2016-51, que visa apurar possíveis 

irregularidades no recolhimento previdenciário dos servidores municipais vinculados ao Instituto Socioeducacional Solidariedade ISES (CNPJ 

16.425.613/0001-00), à Fundação Evangélica Restaurar (CNPJ 05.219.562/0001-44), à Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins (CNPJ 

02.070.357/0001-71) e ao Fundo Municipal de Saúde (CNPJ nº 11.545.460/0001-11);   

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar possíveis irregularidades 

no recolhimento previdenciário dos servidores municipais vinculados ao Instituto Socio Educacional Solidariedade ISES (CNPJ 16.425.613/0001-00), à 

Fundação Evangélica Restaurar (CNPJ 05.219.562/0001-44), à Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins (CNPJ 02.070.357/0001-71) e ao Fundo 

Municipal de Saúde (CNPJ nº 11.545.460/0001-11)”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 

servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente o Ofício nº 02/2016, protocolado nesta Procuradoria sob o nº PR/TO 00012361/2016. Após, retornem os autos 

conclusos.  

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13441| 

PORTARIA Nº 72, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000504/2016-97, que visa apurar as 

circunstâncias objetivas e subjetivas de irregularidades apontadas pela auditoria do Denasus no serviço SAMU 192 do Município de Miranorte/TO, 
referente ao período de julho a dezembro de 2014. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar as circunstâncias objetivas 

e subjetivas de irregularidades apontadas pela auditoria do Denasus no serviço SAMU 192 do Município de Miranorte/TO, referente ao período de julho 

a dezembro de 2014”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 
servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente o documento protocolado nesta Procuradoria sob o nº PR/TO 00016308/2016. Após, retornem os autos conclusos.  

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13443| 

PORTARIA Nº 73, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000642/2016-76, que visa apurar eventuais 

irregularidades nas obras da construção da praça pública localizada na cidade de Porto Nacional/TO, com recursos do Ministério do Turismo, Convênio 
nº 808842/2014. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar eventuais irregularidades 
nas obras da construção da praça pública localizada na cidade de Porto Nacional/TO, com recursos do Ministério do Turismo, Convênio nº 808842/2014”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 
servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente o Ofício nº 19539/2016/Regional/TO-CGU, protocolado nesta Procuradoria sob o nº PR/TO 00015368/2016. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13432| 

PORTARIA Nº 74, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000420/2016-53, que visa apurar as 

circunstâncias objetivas e subjetivas de possível sobrepreço na contratação de aluguel de certos veículos pela Prefeitura de Miracema do Tocantins, 
referente ao período de 2013 e 2016. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar as circunstâncias objetivas 

e subjetivas de possível sobrepreço na contratação de aluguel de certos veículos pela Prefeitura de Miracema do Tocantins, referente ao período de 2013 
e 2016”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 

servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente o Ofício/GAB.PREFEITA/MIRACEMA DO TOCANTINS-TO nº 160/2016, protocolado nesta Procuradoria 
sob o nº PR/TO 00000074/2017. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13454| 

PORTARIA Nº 75, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 
Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000218/2016-21, que visa apurar possíveis 

irregularidades nos repasses financeiros dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE por parte da Prefeitura de Palmas/TO às 
escolas do referido município. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar possíveis irregularidades 

nos repasses financeiros dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE por parte da Prefeitura de Palmas/TO às escolas do referido 
município”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 

servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Junte-se ao presente os documentos protocolados nesta Procuradoria sob o nº PR/TO 00015678/2016, 00015725/2016 e 9495/2017. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13465| 

PORTARIA Nº 76, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000259/2016-18, que visa apurar 

circunstâncias subjetivas e objetivas de emprego irregular de verbas federais vinculadas ao programa Saúde na Família (exercício 2005) por parte do 

então Prefeito de Santa Rita do Tocantins, Sr. João Airton Rezende. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar circunstâncias subjetivas 

e objetivas de emprego irregular de verbas federais vinculadas ao programa Saúde na Família (exercício 2005) por parte do então Prefeito de Santa Rita 

do Tocantins, Sr. João Airton Rezende.”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 

servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13428| 

PORTARIA Nº 80, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que ao final subscreve, com fundamento nas 

disposições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público 

(art. 129, III, da Constituição da República e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório  1.36.000.001103/2016-54, instaurado para apurar suposta irregularidade praticada 

por Lucas Rodrigues Dantas, servidor público da Universidade Federal do Tocantins, que também seria sócio administrador da empresa Vértice 
Arquitetura e Construções Ltda., conduta proibida de acordo com o art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112/90; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, definindo como seu objeto “apurar suposta irregularidade praticada por Lucas Rodrigues 

Dantas, servidor público da Universidade Federal do Tocantins, que também seria sócio administrador da empresa Vértice Arquitetura e Construções 
Ltda., conduta proibida de acordo com o art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112/90”. 

Para isso, DETERMINA-SE: 

I – A remessa da presente à COJUD para registro; 

II – Seja fixado o prazo de 1 (um) ano para conclusão do IC, prorrogável se necessário, conforme disposição do art. 15, da Resolução 

CSMPF n. 87/2010. 

III – Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 

7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Cumpra-se. 

 

ÁLVARO LOFUFO MANZANO 

Procurador da República 

Em substituição no 7º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13463| 

PORTARIA Nº 81, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.0000241/2016-16, que visa apurar supostas 

irregularidades noticiadas em veículos de imprensa consistentes na cobrança de propina de empreiteiras, às quais se garantiria vitória em procedimentos 

licitatórios de responsabilidade dos Ministérios dos Transportes, envolvendo obras da Ferrovia Norte Sul, sendo que o valor arrecadado indevidamente 

seria destinado aos cofres do Partido da República e aos parlamentares da legenda. 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar supostas irregularidades 

noticiadas em veículos de imprensa consistentes na cobrança de propina de empreiteiras, às quais se garantiria vitória em procedimentos licitatórios de 

responsabilidade dos Ministérios dos Transportes, envolvendo obras da Ferrovia Norte Sul, sendo que o valor arrecadado indevidamente seria destinado 
aos cofres do Partido da República e aos parlamentares da legenda”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 
servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 
2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13455| 

PORTARIA Nº 82, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais,  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da  Constituição Federal; no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar Nº 75/93; bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.36.000.000942/2016-55, que visa apurar suposto 

favorecimento da tenente Viviane Vieira Freitas (oficial temporária) pelo Tenente Coronel Claúdio Alexandre de Almeida Freitas, comandante do 22º 

Batalhão de Infantaria de Palmas/TO, mediante suposta ingerência no processo seletivo e leniência na atribuição e fiscalização das atividades da 

subordinada;  

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “apurar suposto favorecimento 

da Tenente Viviane Vieira Freitas (oficial temporária) pelo Tenente Coronel Claúdio Alexandre de Almeida Freitas, comandante do 22º Batalhão de 

Infantaria de Palmas/TO, mediante suposta ingerência no processo seletivo e leniência na atribuição e fiscalização das atividades da subordinada”. 

Nomeio Clodoaldo Cardoso Leite Júnior, lotado no 5º Ofício desta unidade do MPF, para secretariar o presente feito, o qual, por ser 

servidor do quadro efetivo, atuará independentemente de compromisso. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13232| 

PORTARIA N° 13.231, DE 28 DE JULHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000405/2014-43; 

CONSIDERANDO informações de que, em razão da insuficiência de pessoal, alguns servidores do Ministério da Saúde lotados no 

Tocantins estão executando funções diversas das atribuídas aos seus cargos; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar a suposta prática de desvio de função de servidores 

no âmbito do Ministério da Saúde no Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde 

o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª CCR/MPF, remetendo-

lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se à chefia da divisão de gestão do Ministério da Saúde no Tocantins, requisitando que encaminhe a relação de 

todos os servidores lotados no Estado, especificando o cargo e atual função em exercício de cada um. Caso algum servidor esteja atuando em função 

diversa da atribuída a seu cargo, deverá ser apresentada a justificativa e fundamentação normativa. 

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República Procuradora 

Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13234| 

TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 1, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO TOCANTINS, neste ato representada por seu Secretário, Dr. CÉSAR 

ROBERTO SIMONÍ DE FREITAS, a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, neste ato representada por seu Delegado Geral, Dr. 

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA, a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS, neste ato representada pelo 

Superintendente DPF ARCELINO VIEIRA DAMASCENO, o 2º DISTRITO REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, neste ato 

representado por seu Superintendente Regional HALISSON ANDRE DE ARAÚJO MELO e Corregedor CESAR SCHMITT, a PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO TOCANTINS, neste ato representada por seu Procurador-Chefe, Dr. ÁLVARO LOTUFO MANZANO, e pelo Coordenador do Grupo 

de Controle Externo da Atividade Policial, o Procurador da República Dr. DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO, 

CONSIDERANDO que o Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 001/2015-GCEAP/MPF/TO previa prazo de validade de 01 

(um) ano a contar da data de sua publicação, qual seja, 06 de maio de 2016, conforme cópia do Edital de Publicação acostado ás fls. 116/116-vº dos autos 

do Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 1.36.000.000845/2014-09; 

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo de validade do referido Acordo de Cooperação, tendo em vista que 

permanecem hígidas as causas que justificam a referida celebração; 

RESOLVEM: 
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CLÁUSULA ÚNICA: Prorroga-se a vigência do Acordo de Cooperação nº 001/2015 – GCEAP/MPF/TO por mais 01 (um) ano a 

contar da publicação do presente termo aditivo, mantendo-se a integralidade das demais cláusulas. 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições anteriores, os partícipes assinam o presente instrumento em vias de igual teor 

e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO 

Procurador da República 

 

ÁLVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador da República 

 

CÉSAR ROBERTO SIMONÍ DE FREITAS 

Secretário de Segurança Pública/TO  

 

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA 

Delegado Geral da Polícia Civil/TO 

 

ARCELINO VIEIRA DAMASCENO 

Superintendente Regional da PF/TO 

 

HALISSON ANDRE DE ARAÚJO MELO 

Superintendente Regional da PRF/TO 

 

CÉSAR SCHMITT 

Corregedor da PRF/TO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5870| 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.36.001.000388/2016-04. Interessado: Eufacúnio 

Lima 

 

Em atenção ao artigo 10, §1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

dispõe acerca da necessidade de afixação de NOTIFICAÇÃO quando não localizados aqueles que devem ser cientificados das decisões de arquivamento 

proferidas em inquérito civil ou procedimento preparatório, e tendo-se em conta que não foi possível a notificação do representante, devido devolução 

pelos Correios do ENV/PRM-AGA-TO-00000889/2017 com a informação de que a correspondência não foi procurada no posto de atendimento da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na cidade de Palmeirante-TO, de ordem do Excelentíssimo Senhor Procurador da República, Eron Freire 

dos Santos, NOTIFICO o representante acima citado, a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, na sede da Procuradoria da República no Município de 

Araguaína-TO, para tomar ciência da promoção de arquivamento proferida no bojo do Procedimento Preparatório nº 1.36.001.000388/2016-04, e, caso 

queira, apresentar razões escritas ou documentos contra a aludida decisão, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 17, § 3º, da Resolução nº 

87/2010, do CSMPF e artigo 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/1985. 
 

EDUARDO REZENDE FERREIRA 

Assistente Nível II 

Matrícula nº 27.836 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5883| 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 19, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.36.001.000257/2015-38. Interessado: José Luiz Pereira 
 

Em atenção ao artigo 10, §1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

dispõe acerca da necessidade de afixação de NOTIFICAÇÃO quando não localizados aqueles que devem ser cientificados das decisões de arquivamento 

proferidas em inquérito civil ou procedimento preparatório, e tendo-se em conta que não foi possível a notificação do representante, devido na 

manifestação não haver declinado o endereço e o telefone informado, quando é efetuada a chamada sempre responde que está na caixa de mensagem, de 

ordem do Excelentíssimo Senhor Procurador da República, Eron Freire dos Santos, NOTIFICO o Senhor JOSÉ LUIZ PEREIRA  acima citado, a 

comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, na sede da Procuradoria da República no Município de Araguaína -TO, para tomar ciência da promoção de 

arquivamento proferida no bojo do Inquérito Civil nº 1.36.001.000257/2015-38, e, caso queira(m), apresentar razões escritas ou documentos contra a 

aludida decisão, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 17, § 3º, da Resolução nº 87/2010, do CSMPF e artigo 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/1985. 
 

WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUZA 

Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13261| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000138/2013-23  
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades relativas ao oferecimento de cursos de graduação no Estado do Tocantins, por instituições que não detêm autorização do Ministério da 

Educação – MEC. 
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2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados.  

3. Em última diligência, foram reiterados os ofícios nº 2652/2015/PRTO/PRDC ao Grupo Continental Educacional, nº 

2650/2015/PRTO/PRDC ao instituto Proficiência e oficiou-se à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES para que prestasse 

informações ao ofício nº 2648/2015/PRTO/PRDC, encaminhado em 21 de setembro de 2015 pela Secretaria de Educação Superior. 

4.  Da análise dos autos, observa-se que o ofício encaminhado ao instituto proficiência não foi respondido. 

5. Em resposta ao ofício encaminhado ao Grupo Continental Educacional (fls.97/98), foi informado que o oferecimento de cursos de 

graduação no Estado do Tocantins, sem autorização do MEC, é inverídico, e que jamais fora ofertado algum curso, pois não se trata de uma instituição 

de ensino, mas sim de uma empresa que fornece serviços administrativos a algumas instituições, e, no que se refere ao instituto de proficiência, informou 

que tal instituto é desconhecido,. 

6. Quanto à FAVIX e à UNISABER, afirmou que são gerenciadas pelo grupo continental educacional – GCE, e jamais ofereceu 

cursos de graduação nas cidades de Paranã e Pedro Afonso. 

7. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, em resposta (fls.101/105), informou que a FAVIX e a 

UNISABER foram descredenciadas, e que o Instituto de Proficiência e o Grupo Continental Educacional não são instituições de ensino superiores 

credenciadas no Ministério da Educação. 

8. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; e 

(ii) em seguida, reitere-se o ofício nº 2650/2015/PRTO/PRCD ao instituto proficiência, com as advertências legais para a hipótese de 

ausência de resposta, e com entrega em mãos. 

9. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO  

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13256| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

 Inquérito Civil n.° 1.36.000.000158/2016-47 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades na execução de obra em uma creche, localizada no Município de Ipueiras/TO, construída com verbas federais. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Visando à instrução dos autos, oficiou-se ao Município de Ipueiras/TO para que informasse: (i) a atual situação da Escola Municipal 

Firmina P. Santos (ii) se, de fato, o prédio está inacabado e as obras estão paralisadas (iii) se as crianças estão assistindo aulas nesse prédio inacabado; e 

(iv) que medidas serão adotadas para finalizar as obras.  

4. Em atendimento à requisição, o município informou que a referida escola encontra-se em péssimas condições, com vidros 

quebrados, banheiros inadequados, bebedouros enferrujados e entulhos nos corredores, causando riscos às crianças e aos profissionais que ali trabalham. 

Além disso, disse que a creche teria sido construída com verbas federais no mandato do Prefeito Caio Augusto, tendo sido entregue de forma inacabada 
cujas obras estão paradas, e que os estudantes não estão tendo aula na creche supramencionado.  

5. Outrossim, informou que o ex-gestor não constituiu equipe de transição de governo e que, por isso, não havia nenhuma informação 

sobre o procedimento legal de contratação da empresa que está executando a obra, e que o Município contrataria profissional especializado em engenharia 

para verificar o andamento e a situação real de sua execução. 

6. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à PFDC; 
e 

(b) em seguida, oficie-se ao Município de Ipueiras/TO, requisitando que informe se foi feito o relatório técnico entre o equilíbrio 

financeiro e a execução dos serviços, bem como se já foi contratado profissionais especializados em engenharia para verificar o andamento e situação 
real de sua execução. 

7. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13249| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000350/2017-14  

 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de  verificar e acompanhar a adesão do Estado do Tocantins ao 
Plano Nacional para Inclusão Social da População em situação de rua.  

2. De início, constata-se que o prazo para encerramento do procedimento preparatório está esgotado, mas ainda há diligências a serem 
realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 
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3. Conforme última diligência contida na portaria que instaurou o procedimento preparatório (fl. 07), oficiou-se à Seciju requisitando 

que informasse: (i) se já teria ocorrido a reunião anteriormente informada para tratar sobre a implantação do referido plano;(ii) em caso positivo, o que 

tinha ficado determinado; e (iii) em caso negativo, quando a reunião seria realizada. 

4. Em resposta (fl.12), a Diretoria de Direitos Humanos informou que a responsabilidade da proteção social especial, segundo a 

tipificação nacional dos serviços socioassistenciais estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é da Secretaria do Trabalho e Assistência 

Social.  

5. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no § 1º do art. 4º da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a tramitação deste procedimento preparatório, providência que deverá ser registrada no Sistema 

Único e comunicada ao NAOP – 1ª Região; 

(ii) oficie-se à Secretaria do Trabalho e Assistência Social, requisitando que informe: (a) se já aderiu à política nacional para inclusão 

social da população em situação de rua; (b) em caso negativo, quais medidas estão sendo adotadas para essa adesão. 

6. Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias deste despacho e do documento de fl.12 

7. Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13374| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000416/2016-95 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar a 

regularidade da possibilidade de aceitação de seguro-garantia judicial para execução fiscal com apólice de vigência temporária, disciplinada pela Portaria 

n.° 164/2014-PGFN. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Por essa razão, com fulcro no art. 15 da 

Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a 

tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal. 

3. Após, voltem os autos conclusos para apreciação da possibilidade de se proferir arquivamento. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13243| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000727/2016-54 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de apurar a 

regularidade da politica de assistência à saúde de deficientes auditivos no Estado do Tocantins, especialmente quanto ao fornecimento de aparelhos 

auditivos. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Em última diligência, oficiou-se à Secretaria Estadual de Saúde requisitando que encaminhasse cópia da lista de pacientes que 
estão na espera de aparelho auditivo no Estado do Tocantins.  

4. Em resposta, à fl. 52, a Secretaria da Saúde encaminhou a documentação requisitada, com a lista dos usuários que necessitavam de 
aparelhos de amplificação sonora individual. 

5. Informou, ainda, que as empresas OPIMED e GN RESOUND já estavam credenciadas para fornecer os aparelhos, e que, por isso, 
o atendimento encontrava-se regularizado entre os serviços e as empresas.  

6. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

(ii) em seguida, oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde requisitando que envie a lista atual, com nome, CPF, data de inclusão na lista 

de espera, dos pacientes cadastrados para receber aparelho auditivo, bem como que informe quantos pacientes já receberam o aparelho auditivo neste 

ano, especificando o nome dos pacientes que receberam o aparelho em cada mês. 

7. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13202| 

DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000808/2014-92 

 

1.  Trata-se de inquérito civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de 

acompanhar o cumprimento, pelo Incra, do Termo de Compromisso firmado com o MPF, especificamente quanto à regularização do georreferenciamento 

das áreas dos assentamentos rurais localizados no Estado do Tocantins. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Às fls. 127/128, anexou-se o Termo de Reunião1, no qual o representante do Programa Terra Legal no Estado do Tocantins 

informou que há uma diferença entre o georreferenciamento para o Cadastramento Ambiental Rural – CAR – e para a titulação, podendo o primeiro ser 

menos preciso ou obtido por outros meios topográficos que não seja o GPS, dessa forma para o CAR, “o Estado já tem base de dados de aproximadamente 

97% dos assentamentos. Esses assentamentos já estão medidos e demarcados topograficamente [...], mas os perímetros precisam ser adequados às normas 

vigentes para serem titulados”.  

4. Em última diligência, oficiou-se ao Programa Terra Legal para que informasse acerca: (a) dos dados atuais de georreferenciamento 

para fins de CARs, tendo em vista que, de acordo com informação prestada anteriormente na reunião supramencionada, foram georreferenciados 97% 

dos assentamentos para fins de CARs, esclarecendo se esta porcentagem permanece; (b) do número atual de projetos de assentamentos georreferenciados 

para fins de titulação; e (c) dos perímetros que já foram adequados à norma vigente, como foi informado em reunião. 

5.  Em resposta, o Programa Terra Legal ateve-se a responder tão somente sobre a transferência de competência do Incra para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, a fim de gerir áreas da União e MDA em processos de regularização fundiária, bem como atribuiu os quesitos 

do Ofício nº. 2566/2016/PRDC a serem respondidos pelo Incra/SR/26-TO. 

6. Ante o exposto, deve-se realizar as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; e 

(ii) oficie-se ao Incra-TO para que preste informações atinentes ao Estado do Tocantins acerca: (a) dos dados atuais de 

georreferenciamento, para fins de CARs, das áreas dos assentamentos rurais localizados no Estado do Tocantins; (b) do número atual de projetos de 

assentamentos georreferenciados para fins de titulação; e (c) dos perímetros que já foram adequados à norma vigente, como foi informado em reunião. 

7. O prazo para atendimento às requisições é de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do expediente, ao qual deverão ser 

anexadas cópias da portaria que instaurou o inquérito civil, deste despacho e dos documentos de fls. 127/128. 

8. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, venham os autos conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO  

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 13209| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000869/2015-31 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de apurar o regular 

cumprimento do calendário acadêmico pós-greve da Universidade Federal do Tocantins – UFT, para evitar prejuízos aos discentes. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Visando à instrução dos autos, oficiou-se à UFT para que prestasse esclarecimentos acerca: (i) das manifestações n.º 20160110202 

(fl.415) e n.º 20170011364 (noticia de fato apensada); (ii) do modo que ocorreu a aprovação do calendário acadêmico (se houve reunião, algum 

questionamento por parte dos alunos ou órgão administrativo da universidade); (iii) do recesso, tendo em vista o atraso do calendário; e (iv) da situação 

dos alunos que ficariam sem aula nos meses de junho e julho de 2017 e 2018, bem como para que encaminhasse cópia da ata de aprovação do calendário 

acadêmico. 

4. Em síntese, a UFT informou que os docentes possuem o direito de 45 dias de férias e que somente são liberados para esse período. 

Aduziu que a  aprovação do calendário acadêmico seguiu os trâmites normais, e que foram feitas as observações e orientações necessárias, bem como 

que as reuniões para a elaboração do calendário ocorreram com a participação dos representantes estudantis, e que não houve questionamentos relativos 

ao recesso e/ou período de férias docentes.  

5. Outrossim, informou que o calendário deve contemplar o período para planejamento acadêmico e administrativo que antecedem 

ao início de cada semestre letivo, e que há algumas recomendações para que os prejuízos oriundos da greve sejam minimizados por meio de ofertas de 

disciplinas em caráter especial.  

6. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à PFDC; 

e 



DMPF-e Nº 167/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 5 de setembro de 2017 177 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

(b) em seguida, oficie-se à UFT, requisitando que informe: (i) sobre o cumprimento do calendário acadêmico elaborado após o período 

de greve; (ii) se foram ofertadas disciplinas em caráter especial aos alunos impactados pela greve; e (iii) quais medidas estão sendo adotadas para 

possibilitar a regularização dos períodos acadêmicos, já que os alunos estão com seus cursos atrasados em um semestre.  

7. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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